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gestão estratégia

Uma gargalhada cura quase todas as maleitas e é a melhor 
receita para a produtividade. Já não há companhia que 

dispense humoristas e Pedro Tochas é o mais requisitado
Texto Joana Madeira Pereira Fotos Paulo Alexandrino 

HUMOR
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Admirava Belmiro de Azevedo e queria ser gestor. Descobriu o palco e, hoje, 
adiciona o entretenimento às teorias da gestão em palestras de motivação

Ganhou o nome profissional quando fazia malabarismos com tochas. Pedro Santos, nome 
de baptismo, queria ser gestor e não desdenhou o conselho que Belmiro de Azevedo 
ofereceu num artigo: é preferível ter uma formação base em engenharia e fazer, 
depois, um mestrado em Gestão. A admiração pelo empresário era tão grande que o 
humorista optou por seguir o exactamente o mesmo curso: Engenharia Química, em 
Coimbra. Fez o terceiro ano, mas acabou por mudar para Química Industrial, onde ficou até 
ao segundo. Voltou a transferir-se desta vez para Gestão. Hoje, a matrícula está suspensa: É 
que pelo caminho, Pedro Tochas encontrou as artes “performativas” e decidiu fazer-se artista 
de rua. “Acabei por tirar um curso nos Estados Unidos e, no ano seguinte, consegui uma bolsa 
da Gulbenkian para estudar no Reino Unido.” Quando voltou para Portugal, passou a fazer 
stand-up comedy e espectáculos de puro entretenimento para empresas. Mas só começou 
a moldar as suas apresentações ao meio empresarial depois dos laboratórios 
farmacêuticos Jaba o terem convidado, em 2004, a contar as peripécias da sua vida 
“para provar que vale a pena arriscar. Sabiam que eu estava a tirar engenharia, mas 
que arrisquei tudo para ser artista de rua. Já que eu gostava tanto dos conceitos de gestão, 
porque não montar espectáculos que falassem neles? Era juntar o útil ao agradável”, diz. Não 
pondera fazer outra coisa da vida, nem mesmo quando Belmiro de Azevedo lhe pergunta, nas 
suas palestras na Sonae: “Quando é que acaba o curso de Engenharia?”
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