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Problema 1      

                        Conversa no supermercado – Uma cena real… surpreendente! 

 

Há anos pude ouvir o Dr. Fernando Ulrich, na altura administrador do BPI, dizer, numa entrevista, que no 

Banco preferiam contratar os engenheiros do IST a outros técnicos superiores: “É que, explicou, quando se 

lhes dá um problema, nem que seja abrir uma delegação na China, não fazem perguntas… resolvem”. 

Pois o proprietário do supermercado BioShop em Cascais é um exemplo disso: Engenheiro do Território 

formado pelo IST resolveu tornar-se empreendedor e criou, com muito êxito, um dos melhores 

supermercados de produtos biológicos da Grande Lisboa. 

Há poucos dias pude assistir, e participar, neste interessante episódio que se desenrolou na sua loja. 

 

Estava uma cliente para pagar à minha frente. O João regista e aparece: 

 

85,58 … uma capicua! 

Acontece que a senhora, depois de pagar, lembrou-se que se tinha esquecido de mais alguns produtos. 

Quando são registados os restantes aparece no écran da registadora… 27,72!!! 

Outra capicua! 

Não me contive:  

- Duas capicuas seguidas, não acontece todos os dias! 

A cliente ficou espantada: 

- É mais fácil ganhar o euro milhões! disse. 

O João, sem querer melindrar a senhora, moderou: 

- Ganhar não digo… mas acertar em quatro!… 



O Snr. Castro, professor na Escola Secundária de Cascais, que andava às compras e ouviu a conversa, corrigiu 

depois de algumas contas mentais: 

- Se estivermos certos de que a senhora não gasta mais de 100 euros em nenhuma das duas compras o João 

tem razão: a probabilidade de as compras desta senhora terem como valor números que são capicuas está 

próxima da de acertar em quatro números! 

Caro leitor/a, está de acordo com o Prof. Castro? 

 

Uma pequena entrevista com o Eng. João Cabral 

 

O João é engenheiro pelo IST, como lhe surgiu a ideia de se lançar neste novo projeto? 

- Sendo um consumidor de produtos de agricultura biológica de longa data sempre tive interesse na 
área, a perspetiva de contribuir para a promoção da sustentabilidade do planeta e ao mesmo tempo 
ter um negócio com boas hipóteses de crescimento fez surgir a ideia de abrir um supermercado 
biológico.  
 

Acha que preparação que se adquire no IST permite desenvolver com sucesso empreendimentos muito 

diferentes?   

- A formação no IST acima de tudo permite obter uma perspetiva multifacetada e interdisciplinar 
sobre como gerir e operacionalizar um negócio independentemente da área em que se vai 
empreender. 
 

E a componente da formação em Matemática ainda lhe é útil? Sente que, de alguma forma, lhe molda a 

maneira de pensar? 

- A matemática é uma constante da vida especialmente na venda a retalho! 
 

Tem projetos para futuro? 

- No médio prazo pretendo iniciar um projeto de produção agrícola biológica e ecoturismo. 
 
 
NOTA FINAL:  
 
Agradeço ao Eng. João Cabral a sua colaboração e desejo-lhe o maior êxito para os próximos 
projetos. 
 

 

 


