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1º bloco 
Legenda: Origens 
00:10:23 – 00:11:55 (fita 1) 
Tempo total do bloco:  07’24” 
 
 

Abílio Diniz – Bom dia. Abílio Diniz. 
Nasci aqui em São Paulo, nesta cidade, no 
dia 28 de dezembro, no ano de 1936. 
Tenho 70 anos. Sou filho de pais 
portugueses. Meu pai veio para cá, 
imigrante, com 16 anos. Iniciei minha vida 
de uma forma muito humilde. Fui aluno da 
Fundação Getúlio Vargas, da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, 
aluno da segunda turma, de uma forma 
realmente hoje curiosa. Era ainda, a Escola 
era no prédio da Secretaria do Trabalho na 
rua Martins Fontes. Ocupava dois andares 
inicialmente e depois passou a ocupar mais 
um. Tenho grande orgulho de fazer parte da 
Fundação Getúlio Vargas, de ter me 
graduado na Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. Tenho por essa 
escola o maior carinho, a maior admiração. 
 
Paulo Gala – Qual o ano do… Você se 
lembra exatamente do ano em que foi a… 
sua turma? 
 
A.D. – O ano em que eu me graduei foi 
1959. Eu me graduei com a turma em 
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1959, em dezembro de 1959. 
 
Paulo Fontes – Eu só queria falar um 
pouco sobre o pai do senhor. Ele veio para 
o Brasil com 16 anos? 
 

00:12:04 – 00:17:06 (fita 01) A.D. – Meu pai vivia em uma aldeia em 
Portugal e todas as pessoas que tinham um 
pouco mais de ambição na vida 
procuravam buscar trabalho, buscar crescer 
em outros lugares, em outros países, porque 
a oportunidade de trabalho, a oportunidade 
de desenvolvimento naquele tempo 
naquelas terras era muito baixa. Ele, então, 
veio para o Brasil com 16 anos. 
 
P.G. – Qual era a aldeia, o lugar 
exatamente em Portugal? 
 
A.D. – Ele nasceu numa aldeia chamada 
Pomares do Jarmelo, no distrito da Guarda, 
naquilo que é chamado a Beira Alta lá em 
Portugal. Veio para cá… 
 
P.F. – Ele tinha parentes aqui? 
 
A.D. – Ele tinha um tio. Ele tinha um tio, 
que morava aqui no bairro da Mooca. A 
Mooca naquele tempo já era o limite da 
cidade de São Paulo, era quase que já no 
interior. Veio, teve um início muito 
humilde… 
 
P.F. – Ele veio porque esse tio chamou? 
 
A.D. – Não, ele veio na busca de 
desenvolvimento.  
 
P.F. – E o Brasil era um lugar que… 
 
A.D. – O Brasil era… Vários 
portugueses… Era um lugar de língua 
portuguesa, era o Eldorado dos 
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portugueses, era para aonde eles se 
dirigiam. Como toda história de imigração 
de todos os povos. Para aonde se dirigiu 
todo o povo de língua espanhola? Para 
outros países da América do Sul. Os 
ingleses se deslocaram para a América do 
Norte, os portugueses se deslocaram muito 
para o Brasil. O Brasil, como um país 
novo, com 400 anos naquela altura, é 
evidente que tinha toda a atração de 
alcançar crescimento. É no crescimento que 
você consegue também crescer, ter mais 
possibilidade para se desenvolver. Então, 
ele foi atraído por isso. Naquela altura já se 
formava uma pequena colônia portuguesa 
em São Paulo, que chegou a ser muito 
forte, chegou a ser muito expressiva. Hoje, 
numa cidade cosmopolita como São Paulo, 
as… 
 
P.G. – Ficou um pouco diluída. 
 
A.D. – As colônias já não são tão 
importantes e tão marcantes. Meu pai 
começou de uma forma muito humilde, 
começou trabalhando naquilo que se 
chamava naquela altura o ramo de secos e 
molhados, com mercearia, com [inaudível], 
sempre trabalhando como empregado. 
Depois passou a ter o seu próprio negócio, 
depois que eu nasci. Aí foi indo. 
Continuando nesse ramo até uma altura em 
que eu tinha 12 anos – eu ainda me lembro 
bem disso -, ele resolveu fazer uma 
doceira. Ele evoluiu, ele tinha padaria e 
evolui para uma coisa um pouco mais 
sofisticada, uma confeitaria, que era 
fabricação de doces e também fazer o 
serviço de buffets, o serviço de fazer festas. 
Aí foi a origem do grupo Pão de Açúcar, 
com a doceira que se chamou Doceira Pão 
de Açúcar. Por que esse nome? Porque meu 
pai, quando veio para o Brasil, o navio – 
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ele veio de navio – passou pelo Rio de 
Janeiro e ele ficou muito impressionado 
com o Pão de Açúcar. Aquilo passou a ser 
para ele o ícone do Brasil, para ele, na 
cabeça dele. Outras pessoas podiam 
desenvolver outros ícones, outras visões. 
Ele gravou muito os dois morrinhos do Pão 
de Açúcar. Aí, quando ele fez a doceira, ele 
achou que aquilo se ligava. Era doce, tinha 
a ver com o pão, então, passou a ser a 
Doceira Pão de Açúcar. Eu tinha nessa 
altura 12 anos… 
 
P.F. – Só um instante. Ele conheceu a mãe 
do senhor em Portugal e vieram juntos, ou 
se conheceram…? 
 
A.D. – Ele conheceu a minha mãe aqui.  
 
P.F. – Ela também era portuguesa? 
 
A.D. – Na realidade, minha mãe nasceu 
aqui, mas quase por um acaso. Os pais dela 
vieram de Portugal para o Brasil, ficaram 
aqui uns dois ou três anos, ela nasceu aqui 
e retornou para Portugal. Veio para cá 
jovem ainda, com 15 anos, ou alguma coisa 
assim, que ela veio para o Brasil. Mais ou 
menos a mesma idade do meu pai. 
 

00:17:16 – 00:18:05 (fita 01) A.D. – Mas eles se conheceram aqui, se 
casaram e eu fui o primeiro filho. Eu sou o 
primeiro filho de uma série de seis. Olha, 
estão vivos até hoje, felizmente. Meu pai 
tem 94 anos e minha mãe 92. Estão firmes. 
O meu pai, enfim, a cabecinha está fraca, 
mas vem muitas vezes aqui no escritório. 
Nós conservamos ainda uma sala. Ninguém 
mais tem sala. Isso aqui é uma sala de 
reuniões, onde nós estamos gravando. Mas 
o meu pai, nós ainda conservamos uma 
salinha para ele. Ele ainda vem aqui 
algumas vezes. Às vezes, duas ou três 
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vezes por semana, vem, fica umas 
horinhas, dorme um pouquinho na sala dele 
e depois vai se embora. 
 

2º bloco 
Legenda: O trabalho com o pai 
00:18:10 – 00:24:10 (fita 1) 
Tempo total do bloco:  06’23” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.D. –  Então, meu pai construiu a doceira 
e foi o meu primeiro trabalho. 
 
P.G. – Você começou a trabalhar com ele 
logo cedo? 
 
A.D.  –  Eu  comecei  a  trabalhar 
praticamente  com  essa  idade,  com  12 
anos, quando ele fez a doceira. Ajudando 
um  pouco,  sempre  estudando.  A  minha 
prioridade  era  estudar,  mas  nós 
pertencíamos  realmente,  éramos  gente 
humilde.  Então,  eu  comecei  a  trabalhar 
muito  cedo.  E  no  tempo  em  que  eu 
estava  na  GV,  fazendo  a  Escola,  nós 
tínhamos a doceira, tínhamos serviço de 
festas  e  eu  trabalhava  nessa  parte  de 
venda  do  serviço  de  festas,  qual  era  o 
meu  trabalho.  Eu  ia  aos  cartórios,  às 
igrejas,  via  as  pessoas,  os  casamentos 
que iam se realizar, batizados que iam se 
realizar, procurava as pessoas e oferecia 
a  festa,  oferecia  para  fazer  o  serviço  de 
buffet. Era um trabalho que dava até uma 
certa  remuneração,  dava  um  certo 
dinheirinho  esse  trabalho  de 
agenciamento,  só  que  não  dava 
satisfação. Não dava satisfação nenhuma 
e  eu  realmente  fui  muito  feliz  em  ter 
optado pela Escola de Administração de 
Empresas da GV. 
 
P.G. – Você fez o colégio também, sempre 
trabalhando? Colégio, graduação? 
 
A.D. – Sempre trabalhando. Isso. Mas esse 
trabalho, durante o tempo do colégio, ainda 
era um trabalho mais leve. Era um trabalho 
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quase que… 
 
P.F. – Complementar. 
 
A.D. – Complementar.  
 
P.G. – Você ajudava 
 
A.D. – Ajudava. A prioridade era o estudo, 
mas fora o estudo e o esporte, que eu 
sempre procurei fazer, desde pequeno, era 
acompanhar o meu pai no trabalho, 
ajudando em tudo, guiando o carro, 
fazendo entrega, ajudando em tudo, onde 
eu podia. 
 
P.F. – O seu pai e a sua mãe tinham muito 
essa ética, digamos assim: “O filho tem que 
estudar, meu primeiro filho aqui”? Porque 
isso é meio comum na família de 
imigrantes, essa coisa de tentar fazer com 
que o filho, através do estudo… Isso 
existia? 
 
A.D. – Meu pai me incentivou muito a 
estudar. Ele sempre quis que o filho dele 
fizesse aquilo que ele não conseguiu fazer, 
que o filho dele estudasse, que o filho dele 
se graduasse, tivesse diploma, fosse doutor, 
enfim, fosse uma pessoa realmente culta e 
que tivesse a educação que ele não 
conseguiu ter. Então, durante esse tempo 
todo, eu tinha uma coisa que dava para 
viver com certo conforto, só que não dava 
realização. Eu, como tinha sido da segunda 
turma da GV, o que aconteceu? Eu peguei 
os professores americanos ainda, da 
Michigan State University. No chamado 
programa do ponto quatro, que era o 
programa de auxílio dos Estados Unidos de 
desenvolvimento da educação no Brasil, eu 
convivi muito com os professores 
americanos e realmente desenvolvi por eles 
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um… Eles passaram a ser meus ídolos. 
 
P.G. – Aí que você foi estudar lá em 
Michigan? 
 
A.D. – Mas eu não cheguei a ir, eu não fui. 
Eu não fui para Michigan. Estive em 
Michigan várias vezes depois, mas aquilo 
que eu pretendia fazer, o MBA, o Master, 
depois até um PHD, que era meu programa 
inicial, desenvolvido justamente por 
estímulo que eu tive dos professores 
americanos… Quando eu estava com tudo 
isso pronto, com a application pronta já, 
tudo destinado, meu pai teve a idéia de 
fazer um supermercado. Ele tinha a 
doceira, comprou um terreno do lado – 
tudo aqui, nesse quarteirão onde nós 
estamos, aqui de frente para a Brigadeiro 
tinha um terreno do lado. Qual era a idéia? 
Ele fez uma construção que visava fazer 
um salão de festas para as festas que nós 
fazíamos. Em cima e embaixo ele não sabia 
o que fazer, se fazia um cinema... Aí surgiu 
essa idéia do supermercado. Falou comigo 
de fazer um supermercado. “O que é isso?” 
Eu fui entender o que era um 
supermercado. Naquela altura tinha em São 
Paulo oito lojas do Pegue e Pague, oito 
lojas que naquela altura eram um 
supermercado com sistema de auto-serviço 
mais duas de uma rede que se chamava 
Sirva-se. Eu fui ver esse negócio e falei: 
“Puxa, aqui tem uma oportunidade. Aqui 
tem um negócio e talvez eu possa me 
realizar nisso.” Aí começou a história. Não 
fui para Michigan conforme programado. 
Isso foi em 1959 e no ano seguinte eu reuni 
o que eu tinha. Nós já tínhamos aberto a 
primeira loja. Vendi meu carrinho, me 
casei, peguei minha mulher, fui para a 
Europa e para os Estados Unidos ver o que 
existia em termos de supermercado pela 
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Europa e pelos Estados Unidos, 
principalmente. Aí a coisa começou a ir. 
 

00:24:16 – 00:24:38 (fita 01) A.D. – (...) depois eu consegui ainda, 
vamos dizer assim, não perder o gostinho 
de estudar fora, consegui estudar fora mais 
tarde, mas aí já foi em outro programa 
diferente, não aquilo que eu tinha 
elaborado. 
 
P.G. – Você tinha intenção mesmo de fazer 
um MBA, fazer um doutorado? 
 
A.D. – Tudo certinho. Eu ia ser professor, 
eu ia ser professor à imagem dos 
professores da GV. 
 

3º bloco 
Legenda: Como nasce a paixão pelo 
esporte 
00:24:46 – 00:35:23 (fita 1) 
Tempo total do bloco:  10’37” 
 

P.F. – Duas perguntas ainda sobre a sua 
infância e adolescência, que eu acho que 
são importantes, pelo que eu li da sua 
biografia. Uma é a importância do esporte 
um pouco, especialmente do futebol no 
início, para a sua sociabilidade. 
Aparentemente você tinha uma certa 
dificuldade de convivência, especialmente 
depois que você mudou para a Rua 
Tamandaré, ali na Liberdade. Tanto o 
futebol, quanto o esporte foram um fator 
importante na sua auto-afirmação, na sua 
sociabilidade. É isso mesmo? Você podia 
falar um pouquinho disso? 
 
A.D. – O futebol eu não sei como 
começou. Eu não sei te dizer. A sensação 
que eu tenho é que eu nasci com isso, com 
esse amor pela bola.  
 
P.F. – Você torce para qual time? 
 
A.D. – São Paulo. 
 
[risos] 
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A.D. – Isso já demonstra a minha lucidez. 
[risos] Desde criança. Se bem que hoje não 
é um bom dia para a gente falar nessas 
coisas. Mas, tudo bem. Então, o futebol eu 
realmente não sei como começou. Eu me 
lembro de jogar futebol na rua. O poste 
fazia parte do gol, o poste era uma trave, a 
parede era outra e a gente jogava futebol na 
rua, na rua Tutóia, pertinho daqui. Jogava 
muito bem. O carro era de vez em quando 
só. Eu considero que eu joguei futebol 
durante 30 anos. Eu joguei futebol dos sete 
aos 37. Aos 37 eu senti que eu estava 
perdendo um pouco a intimidade com a 
bola, uma certa dificuldade de tratá-la bem. 
Aí eu resolvi parar. Eu acho que eu parei 
cedo. Acho que eu poderia estar 
tranqüilamente fazendo até hoje, desde que 
eu não tivesse parado. Mas parei e todos os 
esportes que eu fiz eu acho assim: “Quando 
pára, pára. Não volta mais, porque a 
frustração é grande.” Então, o futebol 
começou assim. Agora, os outros esportes e 
um certo cultivo do trabalho com o corpo, 
do trabalho com o físico começou por 
necessidade. 
 
P.G. – Então, não é uma coisa que te 
acompanha desde a infância. É uma coisa 
que você foi desenvolvendo depois, numa 
fase mais… 
 
A.D. – Começou, na realidade, quando eu 
tinha onze anos, onze para 12 anos, quando 
justamente eu terminei o curso primário, 
feito numa escola aqui nos Jardins, aqui 
perto, na rua Guarará, pertinho daqui, no 
Externato Teixeira Branco, um colégio até 
considerado para aquele tempo um colégio 
de gente mais de elite. Eu cursei ali por 
uma questão de proximidade - nós 
morávamos aqui. Aí, depois, meu pai abriu 
uma padaria na rua Tamandaré, ali na 
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Liberdade e eu fui para o colégio Anglo-
Latino, que deu origem depois ao cursinho 
Anglo-Latino, mas, terminou logo em 
seguida. Era ali na Liberdade, na Condessa 
São Joaquim. Ali eu peguei um ambiente 
totalmente diferente, totalmente hostil. Eu 
naquela altura era baixinho, gordinho, 
realmente com um físico muito ruim. 
Quando eu fui para lá, eu virei, vamos 
dizer, a diversão do grupo da molecada e, 
putz, apanhei barbaridade. Virei o saco de 
pancada. Foi um período realmente incrível 
da minha vida que eu tenho lembranças até 
hoje. Isso me levou a uma necessidade de 
uma reação. Quer dizer, ou eu saía de lá, ia 
embora – nesse ponto meu pai me deu uma 
força muito grande até com o seu jeitão 
português de não ceder e me tirar daquele 
colégio. Até para ele era bom, porque ele 
me levava de manhã para a escola e muitas 
vezes me trazia de noite, muitas vezes eu 
vinha de condução. Não cedeu que eu 
saísse de lá e, por outro lado, meu pai foi 
muito firme comigo, muito duro. Ele era 
daqueles que dizia sempre: “Homem não 
chora, homem não chora, homem não se 
queixa.” Aí eu voltava muitas vezes 
sozinho para casa – nós morávamos aqui na 
rua Tutóia -, eu ia até cidade, pegava um 
bonde ali na… 
 
P.G. – Desculpa, você tinha 12, 13 anos? 
 
A.D. – 12 anos. Onze anos e meio. Eu 
pegava um bonde na rua da Glória, ia até a 
cidade e de lá pegava um outro ônibus para 
vir aqui para a Brigadeiro. Passando na 
Benjamin Constant, que era o caminho 
meu, via sempre uma academia de 
ginástica, de judô, a Academia Onu. Aí eu 
passava em frente, via, olhava, comecei a 
me interessar, entrei e fui ver como era 
aquilo. Aí descobri que tinha tudo quanto 
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era arte de defesa, formas de defesa, como 
o judô, caratê, capoeira, exercícios físicos 
de todos os tipos. Naquele tempo eram 
completamente diferentes das coisas que a 
gente tem hoje. Felizmente hoje houve uma 
evolução. Eu falei: “É aqui que eu vou 
procurar resolver os meus problemas.” 
Comecei ali. Então, isso passou a fazer 
parte da minha rotina, da minha vida. Eu 
saía da escola, ia para lá e o tempo que eu 
podia, eu ficava lá. O que eu tinha de 
mesada, de economia, era ali. E era andar 
por andar. Eu fiz tudo, fiz tudo: fiz 
capoeira, fiz caratê, fiz judô. O que tinha à 
disposição ali eu fiz. Meus primeiros 
exercícios de peso… De uma forma, eu 
vejo que é por isso a minha preocupação 
hoje de procurar ajudar tanto as pessoas, de 
passar a consciência, orientar, porque… 
 
P.G. – Você tem bem claro o quanto isso te 
ajudou na época, não é? 
 
A.D. – Me ajudou por um lado, mas eu 
tenho bem claro os riscos que eu corri por 
ter feito completamente sem orientação. Eu 
sempre fui muito protegido. Eu digo que a 
minha maior força é a fé, a fé em Deus. Eu 
sempre fui muito protegido. A chance de 
eu me machucar era enorme. E. depois 
também, as conseqüências. O que eu tive 
no primeiro momento? Quando o corpo 
começa a se desenvolver, você começa a se 
sentir forte e de repente como um cara que 
não vai apanhar tanto e vai começar a 
bater. Você tem uma reação 
desproporcional do outro lado. Eu tive. Eu 
tive muito forte que me acompanhou 
durante muitos anos na minha vida. Mesmo 
durante a época em que eu fiz GV, tem 
alguns professores daquela época que 
talvez lembrem que eu não era exatamente 
o mais dócil da turma. 
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P.F. – Você era brigão neste sentido? 
 
A.D. – Fui muito briguento. Fui muito 
briguento, muito, muito briguento durante 
muito tempo. 
 
P.F. – Não levava nenhum desaforo? 
 
A.D. – Não era nem questão de levar 
desaforo. É uma questão de você ter uma 
reação muito forte e desproporcional às 
coisas que acontecem. Uma das coisas que 
hoje, com a vida bem equilibrada, graças a 
Deus, eu procuro passar para as pessoas é 
da importância do auto-conhecimento. Eu 
tenho mais de 25 anos de análise e terapia. 
Também o fato de em uma determinada 
altura eu ter ido buscar auxílio, como uma 
pessoa que está doente, que está com 
problemas e que precisa ir ao médico: 
“Olha doutor, eu estou com dor de 
garganta, estou com isso, estou com 
aquilo.” Eu fui buscar através da terapia, da 
análise e do auto-conhecimento uma busca 
para diminuir minhas angústias e meus 
problemas. Eu tive muito problema com 
essa agressividade excessiva, que, na 
ponta, às vezes te ajuda, porque… 
 
P.F. – No mundo competitivo… 
 
A.D. - É vencer ou vencer. “O que nós 
vamos fazer?”, “Nós vamos ganhar.”, 
“Como é que é?”, “Vamos descobrir como 
fazer. Vamos lá para ganhar”. Espírito 
olímpico? Bacana, legal, mas não é bem 
assim. É competição? Na competição a 
resposta é ganhar. Isso me impulsionou, me 
ajudou também na minha vida, essa 
agressividade, inclusive no campo dos 
negócios e tudo o mais. Apesar de tudo 
aquilo que eu passei na vida, enfrentei na 
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vida, eu acho que eu sempre fui um sujeito 
do bem, felizmente. Sempre fui um sujeito 
correto, honesto, mas extremamente 
agressivo.  
 

4º bloco 
Legenda: O contato com outras culturas 
e classes sociais na infância 
00:35:24 – 00:40:41 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 10’54” 
 
 

P.F. – Deixa eu aproveitar, para um outro 
lado dessa sua experiência de infância, que 
eu acho que é bem interessante também, 
que é essa... Pelo que eu entendi que você 
falou, você tem certa convivência com uma 
escola que é mais, digamos, de elite, e 
depois uma experiência com pessoas mais 
populares, gente mais humilde. Um pouco 
esse cruzamento o tempo todo de setores 
sociais, classes sociais, essa diversidade 
que era São Paulo, que ainda é São Paulo, 
mas que naquela época, nos anos 50, vários 
grupos de imigrantes, os nordestinos 
chegando. Quer dizer, uma diversidade 
muito grande. Você acha que isso, de 
alguma forma, foi importante na sua 
formação, essa convivência com, digamos, 
várias origens étnicas, raciais, essa 
diversidade também econômica social? Isso 
de alguma forma te marcou? Você pensa 
isso? 
 
A.D. – Você não tenha dúvida o quanto 
isso foi importante para mim, o quanto isso 
foi importante. É claro, Paulo, que hoje eu 
procuro levar a vida, buscar as explicações 
na vida, de uma forma clara para mim, eu 
procuro seguir uma linha de coerência. Eu 
digo isso sempre: minha maior força é a fé 
e eu sempre fui muito protegido em todos 
os momentos mais difíceis da minha vida. 
Foi muito importante essa convivência que 
eu tive. Eu vivi muito na Várzea do 
Glicério. Eu não posso dizer para você que 
eu fui um menino de rua, no estilo de 
menino de rua do que é hoje. São coisas 
diferentes. Eu vivia na rua com todos os 
hábitos, com todas as coisas da rua. Muito 
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importante para mim, para minha 
formação, a convivência com essa gente. 
Eu estava na Liberdade, eu convivi muito 
com japoneses. Eu, inclusive, tenho um 
respeito muito grande por essa raça, por 
essas pessoas. Agora, da mesma forma que 
eu saí uma pessoa do bem, eu podia ter 
saído um marginal. Chances? 50, 50. 
Tranqüilamente. “Ah, mas você não iria, 
porque você nasceu num berço com pais 
bons, com mãe e pai corretos.” Não tem 
nada a ver. Olha, já tinha droga, já tinha… 
 
P.G. – Os elementos já estavam todos lá, 
vamos dizer assim. 
 
A.D. – Tudo. Já tinha droga, tinha tráfico, 
tinha tudo. É claro, é evidente que não com 
a sofisticação de hoje. Eu estou falando de 
mais de 50 anos atrás. Mas, tinha tudo. Eu 
podia ir para um lado e podia ir para o 
outro. Mas foi muito importante. Muito 
importante para você entender que almas 
boas, pessoas boas, pessoas corretas... Não 
precisa de dinheiro, não precisa ter nome, 
não precisa ter nada. Você encontra nas 
pessoas mais humildes. Às vezes uma 
bondade, uma grandeza, uma lealdade, que 
são impressionantes... Eu guardo muitas 
imagens e muitos exemplos dessa época. 
Vou dizer mais: eu tenho imagens 
marcantes comigo mais até dessa época, do 
que mais para frente, onde eu fui conviver 
com pessoal de nível social mais alto – não 
muito alto, mas, enfim… 
 
P.F. – Você lembraria algum exemplo 
desse…? 
 
A.D. – Não tem nenhum fato espetacular 
que eu possa colocar aqui. Mas são gestos 
que, principalmente quando você tem mais 
de 50 anos depois, você grava na cabeça. 
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Tenho dentro de mim como atos de ternura, 
de bondade…    
 
P.F. – Solidariedade. 
 
A.D. – Exatamente. Gente de classe… 
Gente muito humilde, mas muito igual. Eu 
acho que isso ajuda muito. Hoje, não são só 
nos dias de hoje, mas já há muito tempo, 
que eu sou uma pessoa que tem um 
relacionamento muito bom com as pessoas 
do nosso grupo, da nossa empresa, eu gosto 
muito de falar, de passar em loja, de 
conversar com as pessoas, com o pessoal 
que a gente chama de chão de loja. Eu 
valorizo muito o brilho nos olhos que eles 
têm. Você entender um pouco mais essa 
gente eu acho que é muito importante 
principalmente num país como o nosso, 
num país desigual, um país ainda com 
imensos problemas econômicos e sociais. 
 

00:00:42 – 00:06:18 (fita 02) P.F. – Ainda nessa coisa da infância, da 
diversidade, uma curiosidade, que eu 
insisto: uma cidade muito marcada por essa 
diversidade de origens. Nessa convivência 
na Liberdade, na Várzea do Glicério, o fato 
de você ser filho de português, você era o 
filho do português, era assim que te 
identificavam, tinha apelido? Como essa 
diversidade aparecia para garotinhos de 10, 
11, 12 anos que jogavam bola juntos e 
brincavam? 
 
A.D. – Paulo, o fato de ser filho de 
portugueses também era menos nobre, 
muito menos do que ser filho de japonês 
naquele lugar. Naquele lugar.  
 
P.G. - Esse é um dado interessante. 
 
A.D. – Que tem o olho puxado, uma face 
diferente. Quer dizer, o fato de ser filho de 
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português era menos nobre. Mas, mais do 
que tudo, eu era o filho do padeiro. Meu pai 
mesmo em algumas vezes me deixava na 
escola - ele tinha um carrinho naquele 
tempo -, mas muitas vezes me deixava com 
uma caminhonetezinha que era da padaria. 
Isso realmente, eu não vou dizer para você 
que não era complicado para mim. Era 
complicado sim de ficar sendo chamado de 
filho do padeiro, as brincadeirinhas, se eu 
ia fazer pão ou não. É evidente que para 
uma criança com 12 anos isso não é legal. 
Isso vem junto. Era o filho do padeiro, 
gordinho e baixinho. Por que logo em 
seguida eu passei para ser radical? Tem que 
ter um físico forte, tem que ser magro, não 
pode ter barriga. Porque ficou muito 
gravada a imagem do gordinho e baixinho. 
O baixinho eu não ia ter condições de 
corrigir, embora naquela altura eu tivesse 
uma crença de que fazendo muita barra, 
segurando, me ajudava no crescimento. 
Mas foi uma crença da orientação que eu 
tive, que ali se tinha.    
  
P.G. - Se jogar basquete ajuda. 
 
A.D. – Você sabe que não é assim. Até 
você tem técnicas de trabalho físico que 
você pode desenvolver com a barra, mas 
são outras coisas, de distanciamento das 
vértebras, de uma série de coisas. Mas não 
é que você vai crescer porque você faz 
barra. Então, eu cresci, porque Deus quis 
que eu crescesse. Mas, outras coisas – não 
pode ter barriga, tem que ser musculoso - 
foram coisas que… Me criticam porque eu 
sou baixinho e gordinho, então, vou para 
outro lado. Me criticam porque eu sou 
padeiro… Até mesmo quando eu estava na 
GV, eu já não, para mim não… Veja, são 
analogias que eu estou fazendo. Dentro do 
meu inconsciente devia esta assim: eu não 
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posso fazer a GV e trabalhar numa doceira, 
eu não posso fazer uma escola de 
administração de empresas e trabalhar 
fazendo doce.  
 
P.G. – Aí é que você pensou em ter uma 
carreira… 
 
A.D. – Evidentemente que isso não era 
claro para mim. Para mim era claro que 
naquela altura - eu tenho essa consciência – 
a coisa não me realizava. Mas, no fundo era 
um pouco isso: não posso continuar sendo 
o filho do padeiro. Então, o que eu vou ser? 
Vou ser professor, vou ensinar os outros. 
Venham aprender comigo, venham 
aprender comigo como são as coisas. Vou 
ser professor. Com os meus heróis, que 
tinham convivido comigo, me ensinando, 
os professores americanos, é lá que eu vou 
aprender e é isso que eu vou fazer. Então, 
tem toda uma coisa… 
 
P.G. – Essa decisão de você ter ficado com 
seu pai na padaria deve ter sido uma 
decisão fundamental ali, não é? Porque foi 
meio que um divisor, não é?  
 
A.D. – Foi.  
 
P.G. – Você ia ser professor, mas aí você 
falou: “Não vou ser mais.”. 
 
A.D. – Não, aí já não era… Eu já estava lá 
na… Tem duas coisas. Eu ter ficado com 
meu pai na padaria e não ter saído do 
colégio Anglo-Latino não foi bem uma 
decisão minha. Foi uma decisão que foi 
imposta. Como foi? “Fica aí e agüenta a 
barra. Vai resolver o teu problema.” 
Quando, depois, eu estava na GV, eu 
gostava muito do meu pai, gostava da 
doceira, gostava das coisas que a gente 
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fazia, só que não me realizava. Lá atrás da 
cabeça, como a gente diz, no inconsciente, 
devia ter um pouquinho a imagem do filho 
do padeiro lá atrás, que não deixava eu 
ficar tranqüilo de fazer a GV e ficar na 
doceira. Quando apareceu o supermercado 
eu disse: “Opa, aqui tem uma empresa.” 
 
P.G. – Ah, entendi. 
 
A.D. – Aqui tem uma empresa que pode ter 
um crescimento, aqui tem muita 
implicação/multiplicação, possibilidade de 
muita implicação/multiplicação. O céu é o 
limite. Dá para fazer o que a competência 
levar a fazer. Esse foi um pouquinho o 
mecanismo. 
 

5º bloco 
Legenda: A entrada na Fundação 
Getulio Vargas  
00:06:19 – 00:19:26 (fita 2) 
Tempo total do bloco: 13’07” 
 

A.D. – Como é que eu fui para a GV? Eu 
fiz o ginásio – naquela altura a contagem 
era outra, a nomenclatura era outra. Fiz o 
ginásio próximo ali da Várzea do Glicério, 
na Liberdade, quando terminou o Anglo-
Latino eu fui para um colégio ali do lado 
que se chamava São Paulo Piratininga. 
Aliás, praticamente todos do Anglo-Latino 
passaram para lá. Fiquei ali um ano, nesse 
colégio. Aí consegui sair dali e ir para o 
Mackenzie, onde eu terminei o quarto ano 
de ginásio naquela altura. Aí eu fui para o 
Mackenzie e fui para o paraíso. Saí 
daqueles dois colégios e fui para a estrutura 
do Mackenzie, que já era com os prédios 
mais ou menos como é hoje. Tem muita 
coisa diferente. Uma estrutura para esporte 
completamente diferente. Dentro do 
esporte de briga, tinha boxe. Não precisava 
fazer apenas a academia. Na academia 
tinha boxe, mas no Mackenzie tinha. Tinha 
umas aulinhas de educação física voltadas 
para o boxe, com um pouquinho de 
competição. Então, o Mackenzie foi o 
máximo.  
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P.F. – Então, tua adolescência era muito o 
estudo, a padaria e o esporte? 
 
A.D. – É. 
 
P.F. – E as namoradas? 
 
A.D. – As namoradas. Eu gostava de 
namorar, gostava muito. Só que eu sempre 
fui um cara… Eu conheci a minha primeira 
mulher quando eu tinha 15 e ela tinha 14. 
 
P.F. – Bem nessa época. 
 
A.D. – Foi nessa época. 
 
P.G. – No Mackenzie com quantos anos 
você entrou, quando você fez essa 
transição? 
 
A.D. – No Mackenzie… Com 15, por aí.  
 
P.F. – Nessa época.  
 
A.D. – Nessa época. Eu fui para o 
Mackenzie, terminei o ginásio e fiz aquilo 
que se chamava… Naquela altura existia o 
curso clássico e o científico. Eu fiz o 
científico. Aí, esporte, futebol, esporte 
futebol. Fui apaixonado pelo esporte, 
diretor de um negócio que chamava diretor 
de esporte da UCN, União Colégio 
Mackenzie. Eu lembro que consegui 
imprimir umas faixinhas para ser eleito 
diretor do centro, tal era a minha paixão 
pelo esporte. Eu era bom de bola, era bom 
de futebol. Jogava no gol. Aí, eu estava 
terminando o científico e ia fazer 
economia.  
 
P.G. – Mas você estava dizendo que 
conheceu a sua primeira mulher, que foi 
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com 14, 15. 
 
A.D. – Eu conheci a minha primeira 
mulher, eu tinha 15 anos e ela 14 e meio. 
Eu conheci numa festinha de jovens, aonde 
os adolescentes vão. Aí começamos a 
namorar e fomos namorando. Namorei até 
22, quando eu me casei. 
 
P.F. – Então, apesar de namorar bastante, 
esse período você ficou com essa 
namorada. 
 
A.D. – Eu fiquei com essa namorada até 
me casar. Eu me casei com 22 e aí fiquei 
casado com ela durante 26 anos, até que a 
minha primeira filha já tivesse casado. E 
fui muito feliz, mas voltando… 
 
P.F. – ao caminho para a GV… 
 
A.D. – Com o caminho para a GV. 
 
P.G. – Como é que te ocorreu fazer a GV? 
 
A.D. – Eu ia fazer economia. Eu ia jogar 
futebol na FUP. 
 
P.G. - Essa decisão de economia você se 
lembra mais ou menos? 
 
P.F. – É, por quê? Era uma carreira nessa 
época já…? 
 
P.G. – Por que não administração? 
 
P.F. – Engenharia? 
 
A.D. – Veja, eu sempre gostei, eu gostava 
de ler jornal de esportes e eu gostava de ler 
o jornal – naquele tempo eu lia a Gazeta 
Esportiva, lia o Estado, mas eu gostava 
muito das questões econômicas dos países. 
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O Estado de São Paulo, principalmente, 
naquela altura, a primeira página era só de 
notícias internacionais. Vocês são muito 
jovens e não têm idéia disso aí, isso é para 
perguntas mais antigas, a primeira página 
era sobre notícias internacionais e as partes 
nacionais vinham mais para dentro. Eu 
adorava notícias que outros países estavam 
crescendo, fazendo uma coisa, fazendo 
outra, essa coisa e tal. Eu achava que 
estudar isso era um negócio muito bacana, 
era um negócio muito legal. Aí, um dia, eu 
morava aqui embaixo - eu sempre morei 
por aqui -, eu morava aqui embaixo numa 
ruazinha aqui do assalto. Morava numa 
outra casa um pouquinho melhor aqui 
embaixo. Aí eu subia a Brigadeiro, pegava 
um bonde na Paulista e esse bonde ia pela 
Avenida Paulista, descia a Consolação e eu 
entrava no Mackenzie pelo terreno do 
fundo, que dava na Consolação, ou para lá 
para o Itambé, que é a frente do Mackenzie. 
No pegar esse bonde, tinha um amigo meu 
lá do Mackenzie também que muitas vezes 
pegava esse bonde junto comigo e que 
morava ali numa travessa na Paulista, ali na 
Rio Claro. Aí um dia ele falou: “Não, 
descobri um negócio, uma escola em que a 
gente vai estudar empresas, vai se formar.” 
O pai dele já era um cara que era um 
médico, mas que tinha uma empresa, era 
um industrial. “Forma pessoas para que a 
gente possa dirigir empresas, dirigir 
companhias.” 
 
P.G. - Uma coisa nova na época, não é? 
 
A.D. – Que coisa interessante. “Eu vou 
trabalhar com meu pai. Vai ser legal, vai 
ser bacana. Eu vou dirigir a empresa do 
meu pai.” Aí eu comecei a pensar: “Dirigir 
empresas é um negócio bacana. A gente 
pode dirigir país, mas não pode dirigir 
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empresa.” Eu fui conhecer, peguei, saí um 
dia do Mackenzie e fui lá na Martins 
Fontes procurar saber como era esse 
negócio. Aí me deram uns prospectos, 
umas coisas. Na realidade, eu conversei 
com gente que eu já nem lembro bem quem 
era, lá, da secretaria. Voltei outras vezes e 
quanto mais eu ia, mais eu sentia que 
aquele negócio tinha a ver comigo: era o 
negócio de dirigir. Economia é uma coisa 
em que você vai dirigir um país. Você 
começa a entender porque os países se 
movem para um lado, não se movem para o 
outro. Ao invés de dirigir um país, vamos 
tentar dirigir um negócio que parece mais 
próximo da gente, que é dirigir uma 
empresa. Eu achei aquele negócio mais 
legal, mais bacana, além do que economista 
já tinha um bom número e administradores 
de empresa muito poucos. Tanto que, 
quando eu comecei a estudar na GV, 
diziam: “O que você está fazendo?”, “Eu 
estou fazendo administração de…”, “O 
quê?” As pessoas não acreditavam, não 
sabiam o que era e aí já me passavam para 
segundo plano: “Esse cara, ao invés de ser 
médico, advogado, engenheiro, 
economista…” 
 
P.G. – Administrador… 
 
A.D. – Administrador de empresa, que 
coisa complicada. Até o nome, entende? 
Administrador de empresas. Comprido, não 
é? Mas, enfim, foi assim que eu me dirigi 
para a GV. E aí eu fui um apaixonado. 
Desde o primeiro momento em que 
começou o curso na GV eu me apaixonei. 
Eu nunca fui, durante todo meu tempo de 
estudante, nunca fui um aluno muito bom. 
Fui um aluno médio, na faixa média dos 
alunos. Nunca repeti nenhum ano, mas 
nada de me destacar extraordinariamente. 
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Na GV também não me destaquei 
excepcionalmente em notas, porém, fiz um 
curso excelente. Estudava quase todas as 
noites, nós íamos para a casa de um amigo 
nosso, do Silvio Luiz Bresser. O irmão dele 
estava para… 
 
P.G. – Era o irmão do Bresser. 
 
A.D. – Era irmão do Bresser. O Bresser 
estava nessa altura na Michigan, fazendo o 
mestrado para vir ser professor da escola. O 
Bresser, Luiz Carlos, que trabalhou 
comigo. O Silvio também trabalhou 
comigo, mas o Bresser que foi meu grande 
companheiro. 
 
P.G. - Depois a gente vai ter uma sessão do 
Bresser, porque tem várias coisas que a 
gente queria explorar. 
 
A.D. – Mas, então, o Luiz Carlos Bresser 
estava nos Estados Unidos, mas o Silvio foi 
meu colega, o irmão dele mais novo foi 
meu colega. Nós íamos para a casa do 
Silvio na Gabriel Monteiro da Silva toda 
noite para estudar. 
 
P.G. - Você trabalhava o dia inteiro? 
 
A.D. – Trabalhava o dia inteiro. 
 
P.F. – Malhava ainda. 
 
A.D. – Malhava, malhava o tempo inteiro e 
ia para lá estudar à noite. Uma outra coisa, 
além das pessoas, quando eu dizia que 
estudava administração de empresas, não 
saberem o que era... Eu me sentia 
incomodado, mas a outra conseqüência foi 
que, quando eu estava no Mackenzie, o 
pessoal da FUP, Federação Universitária 
Paulista de Esportes já estava de olho, 
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como quem está de olho no passe de um 
jogador de futebol hoje, já estava de olho 
no Abílio. Eu não tinha dúvida nenhuma, 
eu ia ser o goleiro titular da FUP. Eu 
jogava no gol e não tinha dúvida nenhuma. 
Era um negócio absolutamente certo para 
mim e uma coisa para mim naquele tempo 
muito importante. O esporte era muito 
importante, aliás, é muito importante na 
minha vida. Naquela altura então era um 
negócio… E dentro do vencer e vencer, 
aquilo era um máximo. Eu não pretendia 
ser um profissional. Acho até que se eu 
tivesse… 
 
P.F. – Tentado. 
 
A.D. – Não é tentado, se eu tivesse me 
direcionado para isso… Mas eu achava… 
Naquele tempo não tinha o dinheiro, que 
tem hoje, de jeito nenhum. Então, imagina 
se eu vou ficar lá jogando futebol. Essa foi 
a decisão que eu nunca sequer tenha 
pensado. Mas, enfim, eu jogava bem. Eu, é 
claro, que ia para a FUP. Aí fui para a GV 
e fui para a FUP. Bom, aí a história mudou. 
Era banco, camisas rasgadas, as piores, os 
uniformes. Não conseguia lugar para 
treinar, sequer. Nem para treinar, nem para 
treinar. E foi para mim, em termos de 
futebol, uma desilusão. Eu nunca consegui 
espaço. 
 
P.G. – E a GV foi o contrário. 
 
A.D. – A GV foi para mim uma felicidade. 
Teve um ano que nós até disputamos. 
Reunimos não exatamente onze pernas de 
pau dentro da GV e até disputamos um 
torneiozinho da… Não eram onze, porque 
eu não me considerava perna de pau de 
jeito nenhum. 
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P.F. – Eram dez. 
 
A.D. – Fomos para lá e tomamos um pau 
danado. Mas foi uma vez só que nós 
tentamos alguma coisa no torneio da FUP. 
A única medalha durante o tempo inteiro 
que eu fiz GV, que a GV levantou no 
torneio da FUP, foi uma medalha que eu 
levantei, competindo em levantamento de 
peso no torneio universitário. Ainda fui 
segundo lugar. Teve um cara que ganhou 
de mim. Fui o segundo e foi a única 
medalha que eu tive conhecimento – não 
houve nenhuma, porque eu acompanhava 
isso – que a GV conquistou nesse tempo. 
Pelo lado do esporte foi frustrante, mas 
pelo lado profissional foi fantástico. Eu 
tenho, inclusive, a felicidade de ter um 
filho que fez GV, o João Paulo. Fui depois, 
durante certo tempo, membro do Conselho. 
Para mim foi realmente uma decisão 
tomada na vida realmente fantástica de 
fazer a GV. Pelo lado profissional foi 
maravilhoso. 
 


