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Dario Alves estava confiante naquela manhã de Fevereiro de 2004. A Inforap tinha ganho mais um 

cliente. Mas mais do que um novo cliente (uma média empresa do sector de distribuição de produtos 

alimentares e sediada em Matosinhos), reconfortava-o o facto de ter ganho em concorrência com 

grandes empresas internacionais, como a SAP e a Navision. Na fase final de selecção da solução 

a instalar ficou a Inforap com a Navision. A solução completa de gestão que a Inforap vai instalar 

tem uma configuração “cluster” (duas máquinas HP em tandem), com as soluções Visual SGIX da 

Inforap a correrem em plataformas com Windows 2000 Server Enterprise e Microsoft SQL Server 

e inclui já as novas versões de aplicações que a empresa tem desenvolvido para este seu “novo ciclo 

tecnológico” baseado em interfaces gráficas. Ironicamente foi com soluções baseadas em ambientes 

Microsoft que a Inforap vencera uma multinacional da própria Microsoft.

“Não é pelo preço que se pode ganhar à Navision. Este cliente será para nós um cliente 

importante e sabe-o. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a forma como a Inforap 

trabalha e se relaciona com os clientes e isso terá sido muito importante”.

Com um parque instalado de mais de quatrocentos clientes, as soluções integradas e completas de 

gestão da Inforap asseguram o “back-office” de muitas PMEs portuguesas, em geral empresas mais 

médias do que pequenas. E não só localizadas no Minho: o mercado do Minho representa tanto como 

o mercado de Lisboa, cerca de 20% cada um. A actual base de clientes da empresa distribui-se cerca 

de 60% pelo Norte de Portugal e os outros 40% pelo restante território nacional.

“Nós temos um parque instalado razoavelmente fiel. Temos uma taxa de mudança de 
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clientes muito pequena. Os poucos casos que aconteceram foram ou por falência, ou por 

mudanças estruturais, como casos em que a empresa foi comprada por um grupo ou por 

uma empresa internacional que opta por usar os seus próprios sistemas de informação. 

Essa fidelidade dos clientes assenta num perfil muito próprio da Inforap, um perfil mar-

cado pelo facto dos responsáveis da empresa terem sido técnicos, ou por terem adquirido 

no início da sua carreira uma sensibilidade técnica de serviço ao cliente. Isso acaba por 

colocar a nossa orientação e a nossa preocupação numa atitude de serviço ao cliente. 

Alguém da IBM disse-nos que tínhamos uma estrutura um pouco desequilibrada de re-

cursos humanos, porque mais de 50% dos nossos recursos humanos estavam ligados a 

actividades técnicas e uma percentagem pequena estava ligada ao departamento comer-

cial. Se calhar também por aí se vê a nossa forma de estar no mercado.”

Em 2003 a empresa, com 24 pessoas, facturou 1.2 milhões de euros, basicamente prestação de 

serviços (75% do volume de negócios). 

Na sua página Web (www.inforap.pt) diz-se que

A Inforap tem como objectivo fundamental e propósito empresarial, fornecer ao mercado 

soluções integradas de gestão, ajustadas às reais necessidades das empresas, sustenta-

das por uma equipa técnica competente e motivada.

A qualidade dos serviços e a satisfação do cliente, são os vectores que melhor caracteri-

zam o perfil da Inforap.

Quase a comemorar vinte anos de actividade, a Inforap é uma das mais antigas empresas de in-

formática da região e mesmo do país. Um longo percurso desde os tempos iniciais da Datamatic, a 

empresa onde os sócios da Inforap se iniciaram na informática e no mercado dos sistemas de infor-

mação.
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As origens

Em 7 de Dezembro de 1984 a gerência da Datamatic mandava aos seus clientes uma circular em que, 

sob o argumento de melhorar o seu serviço de pós-vendas, tinha transferido para duas novas empresas 

em criação (ainda não citadas pelo seus nomes) as responsabilidades da assistência ao hardware e ao 

software, a partir do final daquele ano civil (ou seja, escassas semanas depois). Na circular recomen-

dava-se mesmo aos clientes a celebração de contratos de assistência com as duas novas empresas.

“Quando a Datamatic cessou a actividade, houve uma preocupação com os compromissos 

com os clientes e em fazer uma passagem de testemunho para salvaguardar os investi-

mentos dos clientes. A Inforap recebeu um pouco dessa herança e ficou a dar suporte e 

continuidade ao desenvolvimento da base instalada.”

“As tecnologias que a Datamatic usava não eram então muito divulgadas em Portugal. 

Por exemplo, no mundo Data General, nos computadores com que trabalhávamos, nin-

guém trabalhava com o Business Basic. O suporte ao  parque instalado requeria conheci-

mentos que foram adquiridos na Datamatic.”

A Datamatic foi uma empresa criada em 1979 e que até ao seu fecho em 1984 teve uma intervenção 

importante no mercado português de informática. Baseando-se em tecnologias de minicomputadores, 

avançou com uma oferta ganhadora para o então mercado emergente das PMEs, oferecendo soluções 

de software integrado de gestão, com a novidade de operação interactiva e em tempo real (não ba-

tch), para configurações multiposto. Foi a primeira tentativa de integrador de sistemas multimarcas 

em Portugal e o seu software “moderno” e integrado de gestão marcou as gerações seguintes. Mas a 

sua característica, porventura hoje em dia mais saliente, terá sido a sua localização geográfica: fora 

de Lisboa e do Porto, sediada em Braga, quando Braga era “província”, a duas horas por estrada do 

Porto e onde não havia qualquer tradição de empresas informáticas, a Datamatic foi capaz de atrair 

um corpo técnico notável num ambiente inovador. 
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“Para quem está a começar a sua vida profissional, a experiência da Datamatic foi um 

espectáculo. Como não havia normas, todos nós éramos imensamente criativos. Com 22 

anos e um computador à frente, estávamos nas nossas sete quintas. Passada essa primei-

ra fase começamos a sofrer as consequências das coisas não estruturadas. Mas o espírito 

era de arregaçar mangas e ir para a frente. Havia horas de entrada, mas não havia horas 

de saída. Agora estamos mais velhos, mas ainda existe esse espírito na Inforap: quando 

há uma questão para resolver, resolve-se a todo o custo” (António Sousa, 2002)

“Havia um clima e condições muito favoráveis para a aprendizagem (na Datamatic). 

Muitas das pessoas que entravam não eram de Braga. A maior parte do departamento 

técnico era constituído por pessoas de fora de Braga e ficávamos hospedados por aqui. 

Como havia pouca vida social, havia condições para ficarmos mais tempo na Datama-

tic.

Era uma equipe jovem. Tudo gente recém formada, a maior parte no seu primeiro empre-

go, alguns tinham passado ao de leve pelo ensino. De uma maneira geral era uma equipe 

muito jovem e com quem era fácil trabalhar. Mesmo ao nível da administração, não se 

sentia muito o peso do patronato.” (Dario Alves, 2000)

Todos os seis sócios actuais da Inforap foram colaboradores da Datamatic. Quando em 1984 se dá 

o colapso financeiro da Datamatic, depois de ter conseguido num período de tempo curto criar uma 

base de clientes significativa para a altura, e onde se incluíam mesmo algumas grandes empresas, 

três desses colaboradores (Fernando Capela, José Milhão e Armanda Bastos) iniciam o processo de 

criação da Inforap, então com a vocação de dar continuidade ao apoio, pelo lado do software, aos 

clientes de sistemas integrados de gestão fornecidos pela Datamatic. O nome completo da empresa 

era então “Inforap – Desenvolvimento e assistência de aplicações, Lda.”. Os identificadores alterna-

tivos então solicitados, em Novembro de 1984, tinham sido “Logicial” e “Inforap”. Mas a primeira 

sugestão (Inforap) foi logo a aceite à primeira tentativa.
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Entretanto outros quatro colaboradores da Datamatic criam mais ou menos em paralelo a Maninfor 

– Assistência a Equipamentos de Informática, Lda, empresa sediada em Braga e vocacionada para 

o suporte ao hardware da base instalada da Datamatic, a outra empresa a que se referia a carta da 

Datamatic. Isso significava não só assistência aos equipamentos da Data General centrais às configu-

rações vendidas pela Datamatic, mas também a vários periféricos (unidades de disco, terminais, im-

pressoras, ...) de outras marcas (Control Data, Epson, Ball, Cypher, Televideo, ...) e que a Datamatic 

havia integrado nas suas configurações. Essa fora aliás uma das suas inovações mais arrojadas para 

o mercado português da altura: quando o mercado – mesmo de minicomputadores – era ainda domi-

nado por sistemas fechados, a Datamatic apostou em integrar equipamentos periféricos de marcas 

diferentes, resolvendo pelos seus próprios meios os delicados problemas de interligação (ao nível de 

hardware e de software). O objectivo era criar sistemas integrados competitivos em termos de per-

formance, e acima de tudo em termos de preço, que fossem atractivos para as PMEs. As vicissitudes 

da própria Data General e as alterações do mercado em geral acabaram por levar as duas empresas 

a cooperarem e posteriormente a uma reestruturação da Inforap. Em Maio de 1987 é feita uma es-

critura pública em que a Inforap passa a ter seis sócios e adquire a configuração societária que ainda 

hoje mantém. Aos três sócios fundadores juntam-se Aloísio Silva, que liderava o projecto da Maninfor, 

e ainda António Sousa e Dario Alves. O objectivo era agora comercialização e suporte de soluções 

completas e integradas de gestão, com hardware e software, e não só a parte de software e aplicações 

como na versão original.

“A Inforap manteve-se nos minis. Quando começamos “deitamos fora” vários clientes. 

Dali para a frente especializamo-nos em software de gestão. Não agarramos nem as câ-

maras municipais nem os laboratórios de análises clínicas. “ (António Sousa)

“ A Datamatic tinha soluções de gestão para PMEs, com packages verticais para Câmaras 

Municipais, laboratórios de análises clínicas, despachantes e transitários, armazenistas 

e Cash & Carrys e ainda outras especialidades. Pelo meio teve um projecto de grande 
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envergadura, que foi a informatização dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Esse 

projecto, assim como os laboratórios de análises clínicas, eram projectos muito complexos 

e que requeriam muito suporte e muito desenvolvimento. A Inforap teve que abdicar de 

muitos desses mercados e especializar-se noutros. Concentramo-nos nos Cash & Carry´s, 

um mercado que se transformou muito por força das circunstâncias e que teve na altura 

uma importância muito maior do que tem hoje em dia. E ganhamos capacidade na área 

industrial dos concessionários de automóveis” (Dario Alves)

Nos primeiros tempos a Inforap dá continuidade às soluções baseadas em minicomputadores Data 

General e refina as aplicações integradas de gestão. E procura enquadrar com contratos regulares 

de assistência a sua actividade com a base de clientes. Note-se que na altura não era ainda prática 

corrente as empresas aceitarem facilmente encargos de assistência sobre o software aplicativo. A 

Datamatic tinha tido claras dificuldades em implementar essa prática. A persistência da Inforap foi 

aí inovadora e ajudou a criar uma fonte regular de proveitos para a empresa.

“No caso da Inforap foi complicado porque não existia a prática de contratos de softwa-

re. Iniciamos uma forma diferente de trabalhar com os clientes, com responsabilidades 

mutuamente assumidas”

Dentro da tradição da Datamatic, a Inforap procurou incorporar novas soluções periféricas nas so-

luções para os clientes, em especial soluções para frente de loja – soluções POS e soluções de leitura 

óptica de códigos de barras, através de contratos de representação. E passa mesmo a representar na 

região os sistemas da Data General.

Mas nessa altura começam a ganhar importância as soluções baseadas em PCs. Como a Data General 

não tinha inicialmente uma linha de PCs com processadores Intel, a Inforap chegou a representar 

uma linha fabricada em Taiwan (XT, 286, 386, ...).

Mas a ênfase da actividade da empresa continuava centrada em soluções multiutilizador.
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Entretanto continuam em Braga:

“A nossa ideia inicial era ter instalações no Porto, mas isso era complicado porque en-

tretanto toda a equipe estava já enraizada na zona de Braga. Acabamos por fazer um 

pouco o que a Datamatic fez, porque chegamos a ter uma filial no Porto, onde eu estava a 

trabalhar. Durante algum tempo tivemos o departamento comercial no Porto e a parte de 

desenvolvimento e de suporte em Braga. Depois com a auto estrada acabou por se esgotar 

um pouco a necessidade desse desdobramento e voltamos a concentrar todo o staff aqui 

em Braga” .

A ideia de instalar a empresa num solar minhoto das redondezas de Braga chegou a ser considerada, 

mas foi abandonada quando se viram confrontados com custos de conservação demasiado altos. A 

empresa acabou por comprar uns escritórios novos, ainda em fase de construção – precisamente onde 

também outra importante empresa local (a Primavera Software) se instalou.

Os sócios e a cultura da empresa.

Aloísio Cruz nascera em Angola, mas já tinha completado o curso superior no Instituto Superior de 

Engenharia do Porto quando entrou para a Datamatic. Depois de acabar o curso trabalhara algum 

tempo (1980-81) na assistência técnica de uma empresa emblemática da informática da altura (a 

Regisconta), respondeu a um anúncio para o departamento de hardware da Datamatic e entrou em 

1981, onde sempre esteve envolvido no serviço de manutenção a sistemas. Foi um dos sócios fundado-

res da Maninfor, tendo depois entrado como sócio para a Inforap na reestruturação de 1987.

“A minha estadia na Datamatic foi curta mas compensadora. De um instante para o 

outro passei de uma tecnologia de cartões perfurados e de tarjas magnéticas para a tecno-
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logia do armazenamento da informação em disco rígido e para a integração de sistemas. 

Assisti na altura a uma autentica revolução nas tecnologias da informação”

Armanda Bastos era natural de Braga, onde nascera em 1958. Tirou o curso comercial em Braga 

e entrou em 1980 para a Datamatic, onde sempre secretariou e apoiou o serviço de post-vendas. Boa 

conhecedora dos clientes, assegurava a primeira linha de uma ligação nem sempre fácil entre os clien-

tes e o corpo técnico da Datamatic. Nos primeiros anos da Inforap continuou a assegurar essa função, 

mas progressivamente foi tomando conta dos serviços administrativos da Inforap.

António Sousa começou a trabalhar na Datamatic em 2 de Janeiro de 1980. Recém licenciado pela 

Faculdade de Engenharia do Porto, onde tinha aprendido alguma coisa de programação (Fortran) 

numa cadeira de análise de redes, respondeu a um anúncio de informático e foi contratado como 

programador.

“Acho que ao fim de dois dias já estava a fazer software.

Na Datamatic aprendeu-se mais do que aquilo que se fez. Havia muitas redundâncias de 

criatividade. Cada um era criativo para o seu lado. As coisas surgiam dinamicamente, 

não havia aquelas fases clássicas de desenvolvimento de projectos.” 

Quando em Outubro de 1983 a Datamatic comunica aos trabalhadores que não haveria aumentos 

salariais dadas as dificuldades financeiras da empresa, Sousa concorre a outro emprego e estava em 

negociação para entrar para uma grande empresa industrial do Norte quando recebe e aceita um 

convite interessante da Arminho, uma empresa grossista tradicional, sediada na periferia de Braga, 

que fez um importante investimento no (então novo) formato de “cash & carry”.

A Arminho era então um cliente emblemático da Datamatic. Tinha adquirido e instalado um siste-

ma multiposto, baseado num processador Data General ...,  destinado ao front office (facturação e 

expedição, incluindo gestão de stocks em tempo real) e ao back office das operações. Foi uma venda 
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audaciosa e porventura demasiado voluntarista. Uma primeira versão da facturação tinha problemas 

graves. A configuração era demasiado curta para a ambição da função. Quando a Datamatic tem que 

enfrentar os problemas de um arranque pouco auspicioso com um cliente emblemático, foi ao António 

Sousa, que entretanto acabara com sucesso a instalação de uma facturação numa empresa de malas, 

que o sócio da Datamatic responsável pelas aplicações e software (José Luís Monteiro) recorre “in 

extremis”. Juntos arregaçam as mangas, mudam a filosofia da aplicação e reescrevem a aplicação. 

“Passamos lá (eu e o José Luís) muitas noites a trabalhar. O que valeu é que era um ar-

mazenista e tinham lá um bom stock de bebidas. Foi um processo complicado”

Na demonstração final o cliente coloca todos os dezasseis terminais em simultâneo a facturar, a apli-

cação funciona sob o ponto de vista funcional, mas o sistema arrasta-se penosamente: os recursos de 

hardware do sistema eram insuficientes. Nova reescrita da aplicação. Depois de muita ginástica e 

imaginação para optimizar recursos a aplicação acabou por funcionar em apenas 256K de memória, 

e com restrições de 13 a 14 K por programa. A emissão de documentos era feita por um programa em 

background que fazia um “spool” das facturas emitidas pelos terminais e as imprimia numa lógica 

de “first in, first out”.

Quatro meses antes da Arminho abrir o seu novo e moderno Cash & Cary, António Sousa entra como 

colaborador a tempo inteiro da empresa, que entretanto continuava cliente da Datamatic. Reescreve 

uma vez mais o software (facturação, stocks, compras e fornecedores), acompanha vários upgrades 

do hardware e continuou, depois em regime de tempo parcial, a prestar assistência à empresa até que 

em 1992 a Arminho foi adquirida pelo grupo Jerónimo Martins. Afinal o sistema acabara por garantir 

as operações diárias durante quase dez anos, um tempo de vida bem longo para uma aplicação infor-

mática deste tipo. Dos 16 terminais iniciais passou depois para 30 e depois para 80, uma configuração 

já muito respeitável.

“Aquela área era muito propensa a trovoadas. Era uma coisa incrível e uma dor de cabe-
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ça. O período das trovoadas começava em Maio e continuava por Junho. Instalaram-se 

depois dois processadores, um deles como suplente do outro, num esquema de redundân-

cia”

Entretanto António Sousa passa pela Universidade do Minho como docente e chega a colaborar com 

a Infologia, outra empresa também descendente directa da Datamatic:

“No ano em que se fundou a Infologia estive lá algum tempo a trabalhar a tempo parcial. 

Mas foi na altura em que a empresa foi para o Porto e eu não quis ir. Mais tarde juntei-me 

ao pessoal da Inforap”

A partir dessa altura a Arminho passa também a ser um cliente da Inforap, que lhe chega ainda a 

vender um novo sistema Data General.

Dario Alves tinha entrado para a Datamatic em Janeiro de 1980, quando a Datamatic estava na fase 

de maior crescimento de recursos humanos, mas ainda embrionária no desenvolvimento de aplica-

ções. Foi o seu primeiro emprego. Antes tinha tirado um curso de programação de Cobol e outro curso 

de RPGII, na Tecla, no Porto, cidade onde residia e completara o ensino secundário.

Foi para Braga. Entra como programador, passou pela área de sistemas e acabou por integrar o ser-

viço de assistência comercial, assegurando o suporte de manutenção aos equipamentos dos sistemas 

vendidos pela Datamatic.

“Nessa altura isso dava direito a longas noitadas. Fiz muitas directas ao serviço da 

Datamatic e ainda algumas ao serviço da Inforap. Ainda por cima eu tinha à minha 

responsabilidade os clientes do Porto, que eram um sector extremamente crítico quanto a 

problemas de hardware – os cash & carry, os laboratórios de análises clínicas, ...”
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O departamento comercial da Datamatic e de apoio pós-venda operava em instalações na cidade do 

Porto, apesar da sede e dos restantes departamentos funcionarem em Braga. Quando acaba a Data-

matic, Dario continua a prestar assistência a alguns clientes, como freelancer, incluindo a própria In-

forap, e inicia o curso no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Mas interrompe o curso quando 

em 1987 aceita o desafio dos ex-colegas e passa a integrar como sócio a Inforap. 

Mas não foi só experiência profissional que Dario trouxe da Datamatic. Em 1983 casou com Marga-

rida Melo, que era analista de sistemas na Datamatic e que ingressou depois em empresas do grupo 

Sonae. Margarida trabalha actualmente nos escritórios no Porto na Enabler, uma empresa da Sonae.

com especializada na integração de soluções na área da distribuição e que inclusivamente tem escri-

tórios de desenvolvimento em Braga.

José Milhão era natural de Braga. Nascido em 1955, completou também o curso comercial em Bra-

ga, tendo entrado para a Datamatic precisamente no mesmo dia em que António Sousa e Dario Alves.  

Aí trabalhou no serviço de formação e especializou-se na implementação de aplicações nos novos 

clientes, tipo de actividade a que haveria de continuar depois ligado na Inforap.

Fernando Capela era natural de Moçambique, onde frequentou o curso de Economia na Univer-

sidade de Lourenço Marques, ao mesmo tempo que trabalhava como programador no Banco de Mo-

çambique. Volta para Portugal após o nascimento do primeiro filho e ingressa na Datamatic em 1981, 

integrando-se no departamento de programação. Bom conhecedor dos meandros das aplicações de 

gestão administrativa, continuou na Inforap a estar ligado ao desenvolvimento e suporte desse tipo 

de software – enquanto que António de Sousa se envolvia mais no software para as funções comer-

ciais, de facturação e de stocks. 

 

Manter a unidade e a coesão numa sociedade com seis sócios, todos activos na empresa, é um desafio. 

Mas ao fim de vinte anos de trabalho em conjunto, a fórmula continua a funcionar:
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“Somos seis sócios e todos diferentes. É claro que há afinidades entre os sócios, mais entre 

uns do que entre outros. Mas genericamente, e como diz a canção do Rui Veloso, é mais 

aquilo que nos une do que aquilo que nos separa” (Dario Alves)

“Se calhar o facto de todos os sócios trabalharem na empresa é uma das razões (do su-

cesso). O facto de cada um ser responsável por determinadas áreas, e ao mesmo tempo 

sentirmos a necessidade de conversar para por as coisas a andar, talvez tenha sido uma 

das razões” (Aloísio Silva)

A estabilidade dos sócios tem sido acompanhada pela estabilidade dos recursos humanos:

“Não, felizmente não temos tido quadros importantes a sair. O nosso corpo técnico tem-se 

mantido e a Inforap tem crescido sem grandes alterações”

Todos os seis sócios têm mais de 20 anos de experiência no sector, cada um. Oito dos restantes cola-

boradores actuais estão na empresa há dez ou mais anos (três estão mesmo há quinze ou mais anos). 

E outros cinco dos colaboradores actuais têm entre 5 e 10 anos “de casa”.

Das soluções DG ao Unix e à IBM

“Não tínhamos exactamente um plano predefinido, as coisas foram acontecendo. A estra-

tégia foi sendo definida em função de alguns factores.

O grande salto tecnológico, e quase que diria a emancipação relativamente à Datamatic, 

aconteceu com a uma nova linha de produtos baseados no sistema operativo Unix e em 

bases de dados Informix. Chamamos SGIX à nova linha de soluções de software de ges-

tão”.
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Em finais de 1988 os sócios da Inforap decidem apostar nos sistemas abertos, até como forma de 

minimizar os riscos associados a uma dependência de um construtor com uma arquitectura fechada. 

Nunca tendo chegado a apostar verdadeiramente em soluções DOS para micros, decidem apostar em 

ambientes Unix e em aplicações suportadas por bases de dados em configurações orientadas para 

médias empresas. 

Durante 1989 investem na reescrita do software aplicativo.

Na altura as soluções baseadas no Unix começavam a despertar interesse e alguns organismos de 

países europeus começavam mesmo a especificar essa condição para as suas compras de sistemas 

multiterminal. A opção tinha a vantagem de ser implementável em plataformas da Data General ou 

de outros fornecedores, e mesmo em arquitecturas usando os tais micros importados de Taiwan como 

servidores de aplicações (em ambiente Xenix, uma versão de Unix para processadores Intel). Mas era 

na altura uma decisão pouco fácil: até aí a IBM continuava hostil ao conceito.

Foi num seminário na FIL, em Fevereiro de 1990, que a IBM anunciou a sua nova linha de sistemas 

Unix. A Inforap estava presente. Dario Alves recorda o episódio:

”Havia uma série de espaços para todos os oradores e empresas participantes apresenta-

rem as suas soluções Unix. O pavilhão estava completamente vazio: dizia só IBM. Claro 

que isso deu direito a todo o tipo de comentários. Antes do intervalo decorreu uma in-

tervenção da IBM, em que apresentou a sua nova linha de produtos. Quando as pessoas 

saíram da sessão, já o pavilhão da IBM estava pomposamente preenchido com uma linha 

tecnologicamente superior às outras, com melhor desempenho e melhor preço”.

A linha de processadores RISC da IBM conheceu um grande sucesso e abriu novos mercados. A In-

forap apostou nessas plataformas e na versão SGIX do seu software, agora a usar as bases de dados 

da Informix. Em Junho de 1990 a Inforap assina o protocolo VAR (Value added reseller) da IBM e 

integra o primeiro grupo de parceiros IBM para a linha de sistemas Unix.

O primeiro sistema RISC instalado num cliente comercial em Portugal foi da responsabilidade da In-
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forap. Um modelo IBM 320, com uma configuração pequena, da ordem de uma dezena de terminais, 

instalado num armazenista de produtos alimentares de Braga (Calheiros & Carvalho, Lda.). O siste-

ma continua a funcionar hoje em dia, um testemunho da fiabilidade e da segurança da arquitectura. 

Em 1991 a Inforap foi a empresa que mais sistemas IBM com Unix vendeu em Portugal. Dario Alves 

também o recorda:

“Como prémio passamos uma semana inesquecível em Paris”

Durante a década de 90 as soluções baseadas nesta arquitectura garantiram a sustentabilidade da In-

forap, através de novos clientes e de substituição de soluções na base instalada. Soluções integradas 

de gestão com alta fiabilidade, segurança e estabilidade para sistemas multiterminais, especialmente 

vocacionados para médias empresas, para quem as soluções baseadas em microcomputadores não 

podiam então oferecer as mesmas credenciais.

Nesse período a Inforap foi consolidando a sua oferta de pacotes verticais. 

Mas as soluções continuavam a ser em “ambiente caracter” e não em ambiente gráfico, cuja divul-

gação depois das versões Windows 95 começaram a ser quase que tidas como standard e obrigatórias 

pelas novas gerações de utilizadores de informática. A Inforap foi pioneira em colocar no mercado 

soluções em ambiente Unix e suportadas por bases de dados (Informix). Mas não foi pioneira em 

adoptar soluções com interface gráfica.

Do Unix ao Windows

A solução SGIX + Informix + Unix começou a mostrar algumas vulnerabilidades comerciais no final 

da década de 90, ao mesmo tempo que novos paradigmas de desenvolvimento de aplicações começa-

vam a ganhar popularidade.

A Inforap começou a sentir alguma dificuldade comercial nas configurações mais pequenas, com o 
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aparecimento de ofertas da concorrência bastante competitivas. O custo do software de base de dados 

Informix mais o sistema operativo Unix representa já um investimento considerável para uma em-

presa pequena. Mais o custo dos produtos e serviços da Inforap e a solução fica menos atraente para 

pequenas empresas.

Por outro lado, inclusive no mercado das soluções de maior porte, as necessidades de integração com 

aplicações de produtividade individual (tipicamente ferramentas Office em ambiente Windows) tor-

naram-se também cada vez mais solicitadas, especialmente pelos novos clientes, que no entanto são 

já mais capazes de perdoar alguns problemas de estabilidade e fiabilidade da plataforma Windows. 

A possibilidade de resposta dentro do ambiente até aí trabalhado era possível, mas exigia recursos 

significativos.

“Quer por umas razões, quer por outras, e como nestas questões não convém contrariar o 

mercado, sentimos que estava na altura de iniciar um novo ciclo tecnológico”.

O processo de definição de um novo ambiente, incluindo a escolha de uma base de dados e ferramen-

tas de desenvolvimento, foi atribulado. Mas em 1999 a Inforap decidia que Windows 2000 com bases 

de dados SQL Server e Visual Basic v6 constituíam uma base para o novo ciclo tecnológico em que a 

empresa devia investir. O resultado foi baptizado com Visual SGIX.

Primeiro foi a falta de estabilidade sentida na oferta de ferramentas de desenvolvimento:

“Neste universo as coisas não são tão estáveis como eram antigamente, em que a Informix 

ia ser Informix durante muito tempo (aliás só há pouco tempo é que foi comprada pela 

IBM) e em que o Unix ia ser Unix tal qual conhecíamos. Neste novo mundo as coisas eram 

menos consistentes”

Depois foi uma aposta em soluções cliente servidor baseadas em produtos Oracle. Mas rapidamente 

se aperceberam das dificuldades de soluções desse tipo ao nível de suporte técnico, assim como as 
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exigências colocadas nos recursos dos postos de trabalho dos utilizadores (clientes). O processo de 

decisão complicou-se mais com o aparecimento de soluções desenvolvidas em Java, que até resolvia 

alguns dos problemas da arquitectura cliente servidor, mas que na altura não tinha compiladores 

disponíveis. Por sua vez o Windows NT não tinha os requisitos considerados mínimos de fiabilidade 

e de estabilidade para sustentar as soluções da empresa e só com o Windows 2000 a solução pareceu 

aceitável.

“Entretanto o SQL Server foi um produto que evoluiu a um nível quase óptimo, ao nível 

dos melhores em termos de bases de dados. Nós fizemos então as pazes com a Microsoft e 

quando retomamos o novo ciclo tecnológico, foi já com uma linha de produtos totalmente 

Microsoft”.

Mas a questão da estabilidade das aplicações é critica para o tipo de clientes tradicionais da Inforap:

“Nós temos muitas empresas que são nossas clientes e que têm uma estabilidade e uma 

fiabilidade fantástica e que não querem prescindir disso. Essas empresas têm sistemas 

nossos há anos (algumas há dez anos) que nunca pararam e não querem alterar o seu 

funcionamento, o que nos leva a pensar que não quererão mesmo adoptar outras soluções. 

Nós também não podemos garantir na nova linha de produtos uma estabilidade a esse 

nível, apesar de ter alguns cuidados, como por exemplo colocar a base de dados num ser-

vidor Unix e o software num servidor Windows”

Dario Alves acrescenta:

“ As nossas aplicações são feitas por profissionais que vêm da escola multiutilizador do 

Unix. Temos um software defensivo para muitas situações. Essa cultura nem sempre 

existe na nossa concorrência. Há situações no mercado que aparecem pontualmente a 
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concorrer connosco e que nem sequer tem uma gestão de logs na base de dados. Nós des-

viamo-nos da configuração cliente-servidor, com software distribuído por todos os PCs, e 

adoptamos a figura de servidor de aplicações, baseado na tecnologia Terminal Services 

da Microsoft. Isso resolve-nos vários problemas, simplifica as nossas funções de suporte 

e sobrecarrega menos a infra-estrutura de comunicações e a própria rede. O nosso back-

ground permite-nos tomar algumas opções que promovem a criação de soluções mais con-

sistentes e mais robustas. Esperamos que isso se venha a demonstrar no mercado, onde 

esperamos poder fazer concorrência a empresas internacionais que estão na moda”.

Um novo ciclo tecnológico, um mercado com novos desafios

Entretanto a década de 90 foi também marcada pelo fenómeno da internet e pelas suas implicações 

na arquitectura dos sistemas de informação. Mas isso não é muito visível na oferta da Inforap. 

“No fundo temos dado prioridade ao nosso primeiro objectivo, a consolidação das nossas 

aplicações e do nosso ERP. Mas ter um produto que possa ser complementar aquele que 

desenvolvemos não está fora dos nossos horizontes” (Aloísio Silva)

“A internet já começou há muito tempo a ser pontualmente solicitada pelos nossos clientes 

como complemento às nossas soluções. Como somos uma empresa de recursos limitados, 

não podemos actuar em todas as frentes em simultâneo. (Dario Alves)

O reforço de parcerias comerciais, inclusive com outras empresas do Minho, é a solução que a Inforap 

está a adoptar. A empresa reconhece que as tecnologias .NET constituem um próximo desafio.

Para reforçar a qualidade do serviço aos clientes e aumentar a rapidez de intervenção, a Inforap mon-

tou em 2000 uma rede virtual privada de comunicações (VPNinforap).
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Dario Alves parece também consciente das mudanças que ocorrem no mercado de aplicações integra-

das de gestão para PMEs, cada vez mais na mira dos grandes fornecedores internacionais.:

“Temos muito para nos orgulhar, mas pouco para nos fazer sorrir” 

Mas acredita que a equipe nestes vinte anos de percurso responsável ultrapassou muitos desafios, 

atingiu a maturidade e experiência que o mercado reconhece e foi capaz de criar uma importante base 

de clientes e será capaz de continuar a ultrapassar os novos desafios.



|41

Das origens: Inforap

Anexos

I – Sócios da Inforap.

Fotografia no dia da escritura de reestruturação da sociedade (27 de Maio de 
1987). Da esquerda para a direita: José Milhão, Fernando Capela, António 
Sousa, Maria Armanda, Dário Alves, Aloísio Cruz
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II. História da empresa (www.inforap.pt)
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III. Evolução dos logos da empresa (www.inforap.pt)
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IV. Publicidade paralela da Inforap e Maninfor (inicio anos 80)
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V. Publicidade Inforap (finais anos 80)
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VI. Publicidade Inforap (anos 90)
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VII. Mercados
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VIII. Evolução das vendas (mil euros)
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IX. Estrutura de vendas (1997 versus 2003)
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X. VPNInforap


