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EntrEvIstA  Helena FaGundes  //  fotogrAfIA  antóniO araújO

sAlTAR PARA 
O MERCADO MUnDIAl

Hélder antunes e armando pereira
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CONTEM-NOS uM POuCO dO VOSSO PERCuRSO…

armando pereira | ap |  Deixei São Miguel em 
78. Tinha acabado o 12º ano e fui para a América es-
tudar. Tinha muitos amigos em Boston, que vinham 
de férias e falavam sobre as universidades. Fiquei mui-
to entusiasmado. O meu pai ouviu esse entusiasmo to-
do e disse que havia muita neve em Boston… Que eu 
ia era para a Califórnia. Tínhamos um amigo lá e foi is-
so que aconteceu. Tinha 17 anos. Acabaria por ir, des-
de logo e de vez, para o Silicon Valley, sem perceber a 
dimensão dele… Cheguei no fim da primeira geração 
de empresas, que foram a Intel, a National Semicon-
ductor… A Intel era um edifício e hoje em dia contro-
la os microprocessadores do mundo… A Microsoft era 
pequeníssima, a Cisco ainda não existia… Formei-me 
em 82 e quando voltei de férias aos Açores, em junho, 
julho, havia uma revista que apresentava o minicom-
putador… O PC… A verdade é que cheguei à América 
numa altura em que, se tivesse sido guiado e se tivesse 
a perspetiva do impacto do Silicon Valley, tinha esta-
do no sítio certo, na hora certa, do princípio da Apple. 
A Apple em 78 não era nada. Veja-se agora a dimen-
são dela… Recebi uma proposta de trabalho para a HP 
quando acabei o curso, mas fui trabalhar para a Natio-
nal SemiConductor, porque eles me fizeram o proces-
so do cartão verde na América… São opções na vida. 
Em 1986 tive uma proposta para a Cisco, mas era uma 
companhia muito pequena, do outro lado do Silicon 
Valley… Era muito incómodo ir à Cisco! Vi um vale 
em que havia laranjeiras, campos abertos… Hoje em 
dia o Silicon Valley está completamente diferente. São 
33 anos de América, três cursos universitários e qua-
se 30 anos de experiência em empresas. Nada aconte-
ce por acaso.
Hélder antunes | Ha |  O meu percurso é um 
pouco diferente. Nasci em Angra. Os meus pais esta-
vam na Força Aérea. O meu pai é do Continente e a 
minha mãe é faialense. Saí de cá com quatro anos e 
fomos para São Miguel, porque depois o meu pai foi 
para a SATA. Estivemos lá sete anos e, após o 25 de 
abril, porque a família da parte da minha mãe estava 
na América, os meus pais decidiram ir para o outro la-
do do oceano. Inicialmente, fomos para a zona de Bos-
ton e Providence, onde existem as grandes comunida-
des portuguesas. Estivemos lá perto de nove anos e de-
pois fomos para a Califórnia, porque o meu pai foi pa-
ra lá trabalhar. É preciso ver que os transformadores 
do Hubble Space Telescope foram feitos por ele… For-
mei-me em Ciências de Computadores e tive um per-

curso interessante porque trabalhei para companhias 
muito inovadoras. Por exemplo, a primeira foi a Grid 
Systems. Fomos praticamente a companhia que inven-
tou o laptop na forma em que ele existe hoje. Também 
trabalhei numa companhia israelita, a Net Manage. Do 
ponto de vista inovador, fomos os primeiros a ter liga-
ção nos PCs, antes de a Microsoft lançar o Windows 
95, com conectividade. Disse que nunca ia trabalhar 
para uma companhia grande e acabei por ir para a Cis-
co, para um projeto muito interessante, na área de de-
senvolvimento de protocolos de segurança. Já lá estou 
há 14 anos e ajudei a desenvolver um negócio de 12 
milhões para 1.6 biliões de dólares. Hoje tenho outro 
papel na Cisco, ligado a soluções tecnológicas dirigidas 
para vários ramos. Estou a trabalhar numa iniciativa 
muito importante, virada para o setor automóvel. Há 
três anos tive o prazer de conhecer o Armando e surgiu 
esta aliança, com a empresa “Pereira Ventures”.

HÁ POuCO dIzIAM quE NAdA ACONTECE POR ACASO. quAIS 

SãO OS INGREdIENTES dO SuCESSO?

ap |  Podem-se dar respostas muito complicadas. Duas 

coisas são muito importantes: Estar no sítio certo e ter 
sorte. Se querem ir para área de software, aquela zona 
de Seattle, da Microsoft, dá muito acesso a isso. Se es-
tão interessados em networking e segurança é onde es-
tá a Cisco. Essas empresas dão oportunidades de aces-
so a outras oportunidades. A América tem um proces-
so que nos força a cooperar, a trabalhar em grupo… 
Há sempre passos estratégicos a dar, mas estar no sítio 
certo à hora exata é muito importante.
Ha |  Eu acrescentava também muito trabalho… É um 
ambiente que é determinado pela missão. A missão 
tem de ser cumprida. Não se pode pensar que chegou 
às cinco horas da tarde e é tempo de ir para a casa. As 
coisas funcionam de outra maneira. 

ESSA MENTALIdAdE dE TRABALHO ESTÁ PRESENTE NA REGIãO 

Ou AINdA TEMOS MuITOS PASSOS PARA dAR?

ap |  Nos Açores e em Portugal há muitos jovens in-
teressantes. Estamos a trabalhar há perto de três anos 
em projetos, principalmente em Portugal continental. 
Encontramos jovens recém formados, com muitas bo-
as ideias e um nível de energia muito interessante. Se 
conseguirmos envolver-nos com eles antes de entra-
rem na estrutura que é “normal” temos sempre opor-
tunidade de manter um ritmo de trabalho diferente. 
Vendo a situação de um ponto de vista mais geral, há 
um ritmo de trabalho em Portugal muito ditado por 
legislação… Esses parâmetros não são aquilo com que 
geralmente operamos. De 99 a 2003, trabalhei com 
uma companhia no arranque de um produto de fibra 
ótica. Era um produto inovador e tivemos de dialogar 
com muitos organismos da Europa, para standardiza-
ção. Envolveu muitas viagens… De 2005 a 2007, tra-
balhei com uma companhia de semicondutores, em 
que se desenhava os produtos na Califórnia, depois 
seguiam para a Índia, eram fabricados na Formosa, 
construídos na Coreia e vendidos no Japão… Neste 

ponto era presidente da empresa. Em nenhuma altu-
ra aceitariam que dissesse que precisava de ir à India, 
mas que ia sair na segunda-feira, chegar lá na terça-fei-
ra à noite e sair à quinta-feira, porque queria estar em 
casa para o fim de semana. Há objetivos a cumprir e o 
que é preciso ser feito faz-se. Outro exemplo é a Cis-
co, que é famosa por um controlo da equipa de ven-
das a pulso forte. Há reuniões semanais em que são 
traçados objetivos

É A PRIMAzIA dO OBjETIVO…

ap |  É o “management by objetives”. Há um processo 
de controlo da execução a nível semanal e mensal, há 
reuniões da equipa… Cinco por cento de uma empre-

Pode haver Potencial nos açores Para emPre-

sas ligadas às áreas da tecnologia e não só 

darem o salto Para o mercado americano e, 

consequentemente, mundial. hélder antunes 

e armando Pereira, emPresários açorianos 

que desenvolvem actividade no silicon valley, 

querem estabelecer a Ponte que Permita Pas-

sar Para o outro lado do atlântico. 

armando Pereira: “é um modelo que está também a ser adaPtado 

Pelos Países de leste, como a estónia ou a Polónia. não queremos 

reinventar, queremos ajudar. temos estado no sítio certo e visto 

muitas coisas e várias delas Podiam ser aPlicadas cá”

HéLDeR ANtUNeS e ARmANDO PeReIRA
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sa é a boa ideia, 95 por cento é a execução.
Ha |  Já ando a colaborar com o governo português há 
muitos anos, através do programa “Inov Contacto”. Te-
mos acolhido estagiários portugueses, com o objetivo 
não só de os expor às altas tecnologias, mas também 
a uma mentalidade diferente, a outro ritmo de traba-
lho e a profissionais vindos de todas as partes do mun-
do. O engraçado é que os miúdos que saem desse pro-
grama chegam a Portugal e, passado pouco tempo, são 
eles os chefes. Voltaram com outra mentalidade. Por-
tanto, as coisas estão a mudar, mas é claro que é pre-
ciso fazer mais.

EM RELAÇãO à EMPRESA quE CRIARAM EM CONjuNTO, A “PE-

REIRA VENTuRES”, quAL É ENTãO O OBjETIVO CENTRAL E O quE 

PENSAM TRAzER AOS AÇORES?

Ha |  O Armando já estava voltado para a consultoria. 
Continuo na Cisco e a trabalhar com ele. Quando ti-
vemos oportunidade de nos conhecer foi elevar aqui-
lo que tinha feito até à altura, em termos de relações 
com o Governo português, para outro ponto: O pon-
to de completar o ciclo. Para o sucesso são precisas 
boas universidades, que produzam bons alunos, com 
boas ideias, mas depois falta o capital de risco e o po-
tencial para a saída dessas ideias. Portugal é um meio 
pequeno… Quando há uma boa ideia o capital de ris-
co é baixo, a saída é o mercado português… A ideia 
é usarmos a nossa experiência, os nossos contactos. 

O Armando trabalhou com Israel, que também tem 
uma população pequena. Queremos criar uma estru-
tura para fazer a ligação de empresas, de boas ideias, 
ao mercado global, através do Silicon Valley. Foi daí 
que nasceu a ideia de colaborarmos. Visitámos, por 
exemplo, várias empresas na Terceira. A ideia é haver 
um mecanismo para que possam dar o salto daqui. 

Quando se fala do mercado americano não é apenas 
isso: É o mercado do mundo através da América. Es-
tamos copiar o que fizeram Israel ou a Índia.
ap |  É um modelo que está também a ser adaptado pe-
los países de Leste, como a Estónia ou a Polónia. Não 
queremos reinventar, queremos ajudar. Temos estado 
no sítio certo e visto muitas coisas e várias delas po-
diam ser aplicadas cá.

EM quE ÁREAS PENSAM quE OS AÇORES POdEM dAR O SALTO 

PARA O SILICON VALLEy?

Ha |  A área das energias renováveis pode encerrar 
muito potencial. No entanto, a pergunta é difícil, por-
que uma boa ideia pode nascer em qualquer sítio do 
mundo. É claro que estamos mais virados para as áreas 
das ciências e tecnologias, mas acho que, havendo essa 
estrutura e a compreensão de como se faz o negócio, as 
áreas podem ser quaisquer umas. Visitámos aqui uma 
fábrica dedicada à produção de derivados do leite. Pro-
dutos espetaculares, pelo que vimos. Não há razões ne-
nhumas para não implementarmos dentro dessa estru-
tura parcerias e mecanismos para ajudar essas empre-
sas a expandir-se. O ponto de vista é ser flexível. É 
claro que tem de haver uma mais-valia demonstrada. 
É muito difícil entrar num mercado com um produto 
apenas ligeiramente melhor do que já existe.

COMO IdEALIzAM ESTA ESTRuTuRA EM TERMOS dE PARCERIAS 

armando Pereira: “Pensamos que é uma estratégia comPletamente errada ir à Procura de investimento 

estrangeiro em Portugal. quando a Ford, Por exemPlo, chega ao País, monta uma Fábrica de motores e 

está à Procura de senhoras e senhores Para uma linha de montagem. Pessoal não esPecializado”
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COM O GOVERNO, uNIVERSIdAdE Ou CâMARAS dE COMÉRCIO?

Ha |  Contamos com a colaboração de todos, como é 
claro.
ap |  Há dois níveis de trabalho. Quando trabalhamos 
no Continente com polos universitários ou incubado-
ras, as empresas estão em arranque. É um grupo de 
universitários que tem uma ideia, está à procura de ca-
pital… Trabalhamos com eles do ponto de vista de le-
vá-los para uma incubadora no Silicon Valley, expô-
los a investidores e depois dar-lhes a possibilidade de 
terem uma equipa técnica em Portugal e uma função 
de marketing e vendas na América. É mais ou menos o 
modelo israelita. A empresa sede é mudada, a compa-
nhia, do ponto de vista legal e visual, é americana, ape-
sar do centro de engenharia estar em Portugal. A com-
panhia legalmente americana recebe investimento, de-
pois faz um empréstimo à companhia portuguesa (que 
é a mesma). Elas crescem depois ao ponto de entrarem 
na Bolsa ou serem vendidas. Se são vendidas o que 
acontece é que a função de marketing e vendas é absor-
vida pela companhia nova. Por exemplo, a Microsoft 
compra. O que eles estão a comprar é o produto e a 
capacidade técnica, estão a comprar a parte portugue-
sa, apesar da parte visual ter sido americana. Pensamos 
que é uma estratégia completamente errada ir à procu-
ra de investimento estrangeiro em Portugal. Quando a 
Ford, por exemplo, chega ao país, monta uma fábrica 
de motores e está à procura de senhoras e senhores pa-
ra uma linha de montagem. Pessoal não especializado, 
embora seja depois treinado. Estamos a vender o pa-
ís como um centro de baixo custo. Este modelo é dife-
rente. Já a outra opção é a empresa entrar na Bolsa. Há 
uma companhia portuguesa e americana na Bolsa, o 
que é ainda melhor. O nosso objetivo é a criação de ri-
queza. Há um ditado muito antigo que diz que em ma-
ré cheia flutuam todos os barcos. As nossas universi-
dades estão a formar jovens altamente qualificados que 
precisam de empregos. E não são eles que vão para a 
linha de montagem da Ford.

TêM dOIS PERCuRSOS dE SuCESSO quE AGORA SE juNTAM. SE-

REM AÇORIANOS AjudOu-OS NO MuNdO EMPRESARIAL?

Ha |  Acho que o facto de o açoriano ter no seu ADN 
aquele espírito de aventureiro, de se ter de desenras-
car, ajudou. Vivemos muito tempo com o isolamento. 
Há uns 30 anos, quando saímos daqui, lembro-me de 
como isto era. Os açorianos saem, vão para a América, 
Canadá, Austrália… E sempre há histórias de suces-
so. Isso deve-se ao espírito que temos. Falo por mim… 
Tudo o que envolva espírito aventureiro agrada-me. 
Gosto de carros, de andar depressa… Tenho de andar 
depressa…
ap |  Acho que o açoriano, ou mesmo o português, fo-
ra de Portugal, despe-se de todos os bairrismos. Pas-
samos de ser micaelenses ou terceirenses para sermos 
açorianos, portugueses. Os portugueses, fora de Por-
tugal, trabalham muito bem… O ser português dá-nos 
um grande orgulho. Vamos à Índia e reconhecem-nos, 
sabem a nossa história. Trabalhei no Japão durante um 
período longo e no sul há uma área que é católica, os 
portugueses estiveram lá, há comida japonesa que os 
portugueses introduziram… Podemos andar em qual-
quer parte do mundo com a cabeça levantada e com 
orgulho de sermos portugueses. No nosso caso, somos 
portugueses e americanos. A parte portuguesa dá o es-
pírito aventureiro, a americana, a estabilidade e a con-
fiança a fazer negócios. 

OS EMPRESÁRIOS ESTIVERAM NA TERCEIRA A CONVITE DO GOVER-

NO REGIONAL, PARA UM WORkSHOP E A FIM DE MANTEREM CON-

TACTOS COM EMPRESÁRIOS REGIONAIS.

hélder antunes: “a ideia é usarmos a nossa exPeriência, os nossos 

contactos. queremos criar uma estrutura Para Fazer a ligação de 

emPresas, de boas ideias, ao mercado global, através do silicon 

valley”.
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