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Sobre a Eurotux

Tendo começado oficialmente a sua actividade em Fevereiro de 2000, e seleccionando a região do Minho como 

base da sua actividade, a Eurotux surge assim como uma empresa do Século XXI cuja ainda curta história me-

rece alguma atenção e reflexão: pela génese, pela aposta no “OpenSource” e pelo percurso já percorrido. 

A Eurotux apresenta-se como uma empresa de prestação de serviços na área das TI, definindo as infraestru-

turas dos sistemas informáticos e uma forte intervenção ao nível da tecnologia como o seu espaço de actuação 

natural. Que desta afirmação não se conclua estarmos em presença de mais uma empresa “generalista” de 

informática que, como muitas outras, surge para fazer “mais do mesmo”. Pelo contrário, estamos em presença 

de uma empresa com uma afirmação de espaço clara e com um foco bastante definido, o que mais justifica o 

estudo do seu caso.

Designando a sua actividade de “Integração de Sistemas” ou de “Consultoria Informática”, mantêm bem pre-

sente o seu claro desígnio tecnológico, que se cumpre através de uma actuação centrada em tecnologias de 

natureza “OpenSource”, designadamente em torno do Sistema Operativo Linux e de todo o software de base 

que o envolve.

Neste contexto preciso – o do “OpenSource” – a Eurotux procura diferenciar-se na sua especificidade através 

da afirmação de excelência tecnológica em áreas de notório valor acrescentado, como sejam a segurança e a 

fiabilidade, dirigindo-se assim a um sector de mercado específico que reconhece e afirma a sua necessidade de 

manter a funcionar sistemas com bom desempenho, seguros e com alta disponibilidade. Serão exemplos deste 

mercado “sites” Internet de grande dimensão ou empresas fortemente dependentes da disponibilidade dos seus 

sistemas 

Na defesa desta imagem de prestação de serviços de valor acrescentado e de natureza continuada, a Eurotux 
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exclui da sua actividade a venda de produtos, tanto ao nível do hardware, como ao nível do licenciamento de 

software de base: no primeiro caso, a venda é normalmente assegurada por terceiros, enquanto ao nível das 

licenças a questão se auto-dilui pelo facto de se privilegiar os produtos de natureza “OpenSource”. Estamos 

assim perante uma empresa de tecnologia “pura e dura”, focada não na venda de produtos mas na venda de 

serviços continuados, de elevado valor acrescentado. 

Em termos de dimensão, a Eurotux é uma pequena Empresa, com uma força de trabalho muito especializada, 

com um quadro fixo de Engenheiros, todos oriundos da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos, 

complementado com alguma colaboração variável, nomeadamente de estagiários. Associado à sua dimensão, 

especialização e foco nos serviços, a Eurotux é hoje uma empresa de pequena facturação (cerca de 250 mil Euros 

em 2002) mas com um elevado valor acrescentado, reconhecida no meio em que actua, num âmbito nacional.

Génese 

O aparecimento de uma organização está sempre associado a um conjunto de diversos factores, 

muitas vezes complexos e nem sempre de fácil identificação. No caso da Eurotux, um número signi-

ficativo de factores contribuíram para o seu nascimento, podendo alguns deles ser facilmente identi-

ficados e avaliados. É o que se fará de seguida…

Os elementos catalizadores

Um primeiro factor a ter em conta surge associado a uma ligação forte à Universidade do Minho 

(UM), de onde são oriundos muitos dos seus quadros, nomeadamente todos seus os técnicos e o seu 

principal responsável e a sua face mais visível, o Eng. António Coutinho que, ao momento do surgi-

mento da Eurotux, era docente e investigador no Departamento de Informática.
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Na dependência deste factor, surge um outro que está intrinsecamente associado à evolução dos 

sistemas “OpenSource” e do próprio Linux, no Mundo e necessariamente em Portugal. Neste nível 

nacional, importa ter em conta aquilo que se passou no Minho, onde uma liderança efectiva nestes 

domínios pôde ser observada. De forma efectiva e demonstrável, durante a década de 90, verificou-se 

na Universidade do Minho a conjugação de um conjunto de elementos, de diversa índole (científica, 

educativa, motivacional, humana) que lhe permitiu assumir um importante avanço de alguns anos (3 

a 4) no domínio dos ambientes “OpenSource” em Portugal e, em particular, nos meios académicos. 

Em torno do “OpenSource” e do Linux, associaram-se um conjunto de interesses de investigação, 

ensino, utilização académica e pessoal, que se foram assim desenvolvendo desde um Linux na fase de 

“produto didáctico” até à sua afirmação como um produto efectivamente alternativo. 

Esta comunidade de docentes e alunos, “adoptou” o Linux não apenas numa perspectiva científica 

e profissional, mas também como uma forma de “hobby” e de intervenção social, o que permitiu a 

criação de um universo de utilizadores e competências, caracterizado por uma cultura bem defini-

da e por uma intervenção activa continuada, que se veio a mostrar fundamental no surgimento da 

Eurotux. Este “cluster” de utilizadores e competências originou uma massa crítica, sobre diferentes 

perspectivas, que foi marcante para o rumo dos acontecimentos.

A existência desta comunidade, que cedo se começa a alastrar para o mercado, nomeadamente atra-

vés da integração no mercado dos novos licenciados, permite a identificação pela Eurotux de uma 

janela de oportunidade no domínio da prestação de serviços em torno dos sistemas “OpenSource”. 

Esta janela de oportunidade apresentava um conjunto de características que suporta um contexto 

particularmente incentivador para o surgimento de pequenas empresas. Neste contexto e pelo seu 

fundamento, as pequenas empresas emergentes podiam surgir independentes dos grandes fabri-

cantes, com elevado grau de autonomia na sua actuação e passíveis de serem criadas sem grandes 

investimentos: não necessitam de incorporar a venda de hardware no seu negócio, eliminando a ne-

cessidade de capital e os riscos financeiros que lhe estão associados, nem necessitam de um conjunto 

de certificações proprietárias para os seus técnicos, que implicariam custos de formação elevados.

Adicionalmente, a ausência de custos de licenciamento do software de base permite canalizar o in-
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vestimento dos clientes para a área dos serviços, o que possibilita apresentar soluções de mais baixo 

custo e/ou melhor qualidade. No fundamental, o investimento passa mais a ter uma maior compo-

nente na aquisição de serviços de valor acrescentado e na intervenção de técnicos especializados. 

Outro factor importante no aparecimento desta janela de oportunidade esteve relacionado com o per-

curso adoptado pela maioria dos “players” então presentes no universo Unix que, face à encruzilhada 

de Sistemas Operativos que encontram, optam por definir um rumo de aproximação à Microsoft. 

Olhando esse passado recente - segunda metade da década de 90 - pode verificar-se que muitos dos 

fabricantes com experiência acumulada em Unix, nos seus diversos “flavours” já muito diferenciados 

– HP, Digital, IBM, Siemens – rejeitaram uma estratégia de evolução na direcção do “OpenSource” 

e do Linux, e procuraram jogar em dois outros espaços: manter o seu “flavour” de Unix, ao mesmo 

tempo que procuravam o alinhamento com a estratégia da Microsoft e, em particular, com o MS-

Windows NT, em fase de procura de espaço. 

Tendo em conta que, mesmo nas grandes organizações os recursos não são infinitos, e como esta 

reorientação no sentido do alinhamento com a Microsoft implicou grandes esforços de formação e 

certificação dos seus recursos humanos, os grandes fabricantes deixaram quase em aberto o espaço 

do “OpenSource”. 

Este espaço deixado aberto constitui em si mesmo um factor de diferenciação para a Eurotux. Ao 

contrário das empresas que estão comprometidas quer com o seu “flavour” de Unix, quer com as so-

luções Microsoft, que aparecem normalmente no mercado com uma postura de venda de plataforma 

– hardware e software, a Eurotux surge como uma empresa que não vende plataformas mas tão-so-

mente serviços para a sua adequada gestão. Este não compromisso com a plataforma reforça a sua 

posição de independência e permite a concentração no seu “core business”. 

Sumariando o que atrás foi dito, importa reconhecer que se reuniram, num mesmo período e num 

mesmo local, um conjunto de factores que sustentavam a “ousadia” de apostar nestes domínios: a 

presença catalizadora da Universidade do Minho, a afirmação na região de um “caldo de cultura” 

Linux e uma disponibilidade de recursos humanos, a afirmação – tímida mas consistente – dos sis-

temas “OpenSource”, o alinhamento da maioria dos grandes fabricantes com a estratégia Microsoft 
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e um conjunto de condições objectivas para a afirmação de pequenas empresas focadas no sector dos 

serviços, derivado dos fundamentos do “OpenSource”. 

A “janela de oportunidade” estava assim entreaberta e à Eurotux fica o mérito de por ela se ter es-

gueirado.

A fase da afirmação

Mas encontrar uma “janela de oportunidade” não é condição suficiente para garantir o sucesso. 

Sobretudo se ela está apenas entreaberta e se a sua efectiva abertura não está confirmada mas tão-

somente antecipada. Nesta óptica importa ver como a Eurotux construiu o seu percurso, quais os 

factores que permitiram a sua consolidação, quais os obstáculos que teve de superar e quais os ventos 

de feição que a ajudaram no seu rumo.

 As características do percurso 
O difícil momento da criação

O primeiro aspecto a ter em conta reside no próprio instante da criação da Eurotux: constituída em 

Fevereiro de 2000, o seu surgimento quase coincide com o fim do fenómeno de expansão verificado 

no final da década de 90, ou seja muito próximo do ponto mais alto do chamado “boom” das empresas 

tecnológicas – a fase da “bolha”. Nesta perspectiva, e citando o Eng. António Coutinho, “o momento 

em que a Eurotux surge foi, teoricamente, o pior possível”. Neste momento era já perceptível o des-

pontar de um período caracterizado por alguma contracção, ainda que então as suas dimensões – de 

tempo e profundidade – fossem desconhecidas.

A Eurotux surge assim como uma empresa que viveu quase exclusivamente num período de retracção 

do investimento nestes domínios, o que por si só implicava uma grande probabilidade de insucesso: 

não é fácil “arrancar” e sobreviver num período em que as empresas, de um modo geral, diminuem 
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os seus investimentos em tecnologia e/ou adiam as suas apostas neste sector. 

Nesta óptica, o facto da empresa ter sobrevivido, de forma equilibrada, é também um sinal da espe-

cificidade do seu mercado e revela algumas características do seu posicionamento: forte aposta nos 

serviços – o que evitou o desenvolvimento de actividades de risco neste período, como a venda de har-

dware e software – e a possibilidade de fornecer serviços tecnológicos com uma grande abertura ho-

rizontal: a área de actividade do cliente não é um factor condicionante da intervenção da Eurotux. 

Mas os períodos de contracção não são apenas caracterizados por factores negativos, dado que algu-

ma adversidade pode ser rentabilizada. Por exemplo, estes períodos apresentam também a vantagem 

de obrigarem a uma gestão mais rigorosa, contribuem para uma clarificação das regras do jogo e 

permitem uma depuração do próprio mercado. Na realidade, os que sobrevivem, surgem melhor pre-

parados após a transposição da crise. 

Embora privados da vivência da euforia e do conforto que tendem a prevalecer em períodos de cresci-

mento quase descontrolado, o instante de surgimento da Eurotux constituiu um bom momento para 

acautelar os “vícios” comuns às empresas que viveram longos períodos de expansão. Demasiadas 

vezes, as empresas que sempre se habituaram a crescer em períodos de euforia, dão conta, quando 

confrontadas com as primeiras dificuldades, que para além dos custos fixos elevados e dos recursos 

em excesso, apresentam fundamentalmente graves deficiências ao nível da cultura da empresa, seja 

em termos de cultura de gestão, seja em termos da “praxis” dos seus colaboradores. 

 A aprendizagem durante este período e uma eventual tradição conservadora do grupo e do meio em-

presarial em que se insere poderão ter contribuído para que a Eurotux esteja melhor preparada, em 

termos de práticas de gestão e de valores culturais, para actuar num mercado onde se torna crítico 

oferecer continuamente serviços de qualidade, com boas relações custos/benefício.

Simultaneamente, não tendo sido uma “start-up” no termo sentido mais corrente do termo, a Euro-

tux não esteve dependente de capital exterior nem teve de justificar grandes investimentos, pelo que 

pode crescer ao seu ritmo, de forma consolidada, o que se tem mostrado adequado no momento actual 

e tem permitido uma evolução sustentada, o que se prevê fundamental para o futuro da empresa, 

como já de seguida se verá.
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A independência dos clientes

Um outro contributo importante, na definição da sua cultura e do seu “modus operandis”, importa 

também aqui ser referido, dado que está ligado ao próprio fundamento “filosófico” que suporta o 

espaço de construção e manutenção de soluções “OpenSource”. Na realidade, a Eurotux terá de 

ter bem presente a noção que a independência que consegue manter face aos fornecedores, nome-

adamente de “hardware”, se transfere também para os seus clientes, aumentando a independência 

destes face à própria Eurotux. 

Quer isto significar que o cliente da Eurotux, não estando preso a plataformas ou produtos proprie-

tários, tem toda a legitimidade e flexibilidade para transferir os serviços de gestão da plataforma 

“OpenSource” para qualquer outro fornecedor destes serviços, se entender que estes podem ser pres-

tados em melhores condições. 

Importa ter assim presentes as regras do novo jogo, segundo as quais, a relação entre o fornecedor 

e o cliente está, em cada momento, apenas dependente da capacidade daquele demonstrar que é o 

fornecedor que melhor pode prestar um dado serviço. É assim um trabalho “sem rede”, uma vez que 

desapareceram muitos dos factores – e significativos eram – que sempre tinham de ser ponderados 

pelos clientes quando uma mudança de fornecedor era considerada. 

Ao abordar esta questão, importa reforçar que estas considerações sobre as regras do novo jogo não 

tem apenas um fundamento teórico, nem são uma nova reformulação de regras antigas: o facto do 

cliente poder considerar com alguma facilidade o “insourcing” destes serviços e o desenvolvimento 

das empresas de serviços à volta das plataformas “OpenSource”, no Minho e a nível nacional, exigem 

um grande rigor na avaliação da relação custo/benefício das suas propostas. 

Um aspecto irónico associado a estas novas regras reside no facto de, no fundamental, elas se aplica-

rem de forma muito idêntica aos prestadores de serviços em ambiente Microsoft, já que, ao afirmar-

se, pela sua dimensão, uma plataforma de facto, o cliente fica fortemente dependente da Microsoft 

mas não dos prestadores de serviços que asseguram a sua gestão! 
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O espaço de intervenção

Com base nas premissas enunciadas a Eurotux surge hoje consolidada em torno de um conjunto de 

clientes mais ou menos tipificados e que serão os seguintes: 

1. Clientes em diversas áreas da indústria, do comércio ou dos serviços – a afirmação da 

horizontalidade e independência face à área de negócio – cuja infraestrutura de servido-

res tem por base um configuração “standard” Linux;

2. Clientes com infra-estruturas de base Linux, num ambiente caracterizado por requi-

sitos de elevados níveis de segurança e disponibilidade, exigindo “know-how” de concep-

ção, implementação e gestão muito especializado;

3. Clientes que possuem “sites” Internet com elevada exigência de disponibilidade e 

desempenho, que normalmente adoptam soluções “tipo cluster”, onde o “know-how” 

Eurotux” é forte;

4. Clientes que procuram soluções para a integração dos seus sistemas de base, encon-

trando na Eurotux as competências para desenvolvimentos específicos, de raiz tecnoló-

gica.

Por que resultou este “spin-off”?

Uma questão importante associa-se à compreensão dos factores que permitiram a afirmação de uma 

empresa que surge com uma forte ligação ao meio académico, contrariando uma certa probabilidade 

de insucesso que assombra muitos “spin-off” académicos. 

Na realidade, muitas das empresas de génese académica acabam por sucumbir no mercado, por di-

versas razões, pelo importa analisar no estudo deste caso, como foram minimizados ou eliminados 

esses factores.

Na visão da Eurotux, muitas empresas sucumbem porque, tendo surgido associadas a uma tecno-

logia, normalmente de ponta, não conseguem deixar de estar excessivamente concentradas no pro-

duto em si mesmo e no seu usufruto, perdendo de vista o mercado e a adequabilidade do produto ao 
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mercado. Na ânsia de impor a sua tecnologia - que reconhecem intrínseca e absolutamente excelente 

- sem auscultar as mensagens e efectivos anseios do mercado, acabam por fracassar, descobrindo, 

tarde de mais, que “obrigar a velhinha a atravessar a rua” funciona cada vez menos num mercado 

que apresenta já alguma maturidade. 

Outras acabam por sucumbir por razões que se prendem não com o mercado mas com a sua própria 

gestão. Trazendo para a empresa um modo de gestão que é o dos grupos de trabalho na Universidade 

– um estilo colaborativo, normalmente sem uma estrutura efectiva de gestão – acabam por constatar 

a ineficácia desse modelo no mundo empresarial. Em ambas as situações, estamos perante pessoas 

e empresas que chegam ao mercado sem realmente adoptarem as regras, a filosofia e o “modus ope-

randis” que este exige. A Eurotux fugiu a estas armadilhas porque vai mantendo o equilíbrio entre 

a “navegação na crista da tecnologia” e a intervenção mais pragmática na rentabilização das opor-

tunidades associadas a um Linux já estável e, por outro lado, porque definiu uma separação entre a 

gestão e a tecnologia – e entre o capital e o trabalho. 

Ainda sobre esta desadequação de paradigmas, impõe-se dizer que a Eurotux não abdicou de uma 

estrutura comercial activa por qualquer “aversão académica” aos aspectos comerciais da difusão do 

conhecimento e da rentabilização da tecnologia, mas apenas porque, pragmaticamente, não precisou. 

No momento em que estas competências se afigurem necessárias, a Eurotux procederá à sua incor-

poração, sem qualquer constrangimento, como adiante se verá.

A Eurotux tem ainda no seu “espaço de afirmação” o resultado de algumas experiências do tempo do 

“boom” da internet. O “relvado.com” é um desenvolvimento típico da “bolha”: o desenvolvimento de 

um “site” tendo por objectivo a sua comercialização num curto prazo. A inversão das tendências do 

mercado levaram a Eurotux a conservá-lo. Neste processo surge o contacto com o portal “AEIOU” 

no sentido de estabelecer uma parceria ao nível dos conteúdos e o evoluir do mercado acaba por ligar 

a Eurotux a ambos os projectos, sempre na sua componente de gestão de infraestrutura, que no caso 

do portal “AEIOU” inclui também os 8 sites que estão associados. 
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O significado do Minho Campus Party 

O Minho Campus Party é a maior “festa” tecnológica que se realiza em Portugal, juntando anual-

mente e durante 4 dias ininterruptos, várias centenas de entusiastas das tecnologias e da Internet. 

Realizada num espaço e com uma infra-estrutura tecnológica e uma logística montada especifica-

mente para o evento, foi já realizada já em Braga ( 300 participantes), Guimarães ( 700 participantes) 

e Viana do Castelo( mais de 1000 participantes). A Eurotux surge associada ao Minho Campus Party 

(MCP) desde a sua primeira edição, realizada em Agosto de 2001, e mantém-se até ao presente. 

Tendo surgido de forma algo inesperada, a ligação da Eurotux ao MCP decorreu de acordo com o 

modelo e com os objectivos inicialmente estabelecidos. No entanto, importa bem destacar que esse 

caminho acabou por ser percorrido a ritmo imprevisivelmente acelerado, como resposta a um conjun-

to de eventos e de desafios decorrentes, que a Eurotux teve de enfrentar. 

De acordo com o modelo definido, a Eurotux seria enquadrada num processo de transferência de tec-

nologia a partir da experiência e do “know-how” existentes em Espanha, onde a organização e gestão 

do Campus Party decorria de forma estabilizada havia já alguns anos. O calendário inicialmente 

definido iria permitir à Eurotux ir adquirindo, de forma gradual, a experiência e as competências 

necessárias de forma a vir a assegurar o suporte tecnológico e funcional das diversas componentes 

que integram a infraestrutura de suporte ao evento: sistemas, redes, comunicações, plataformas de 

jogos, aplicações de suporte à gestão do evento. 

Logo em 2001, aquilo que era pensado ser uma experiência fundamentalmente de observação e de 

aprendizagem, veio a transformar-se numa experiência de participação activa, já que a dimensão, a 

disponibilidade e os conhecimentos da equipa espanhola deslocada se vieram a mostrar inadequados, 

o que implicou a transformação do estatuto da Eurotux nesse evento, passando desde logo a assumir 

uma intervenção activa na gestão da infraestrutura.

No ano seguinte, e como resultado da menos bem sucedida experiência de transferência de tecnologia, 

a organização do MCP resolveu manter apenas um consultor relacionado com experiência espanhola, 

vendo-se a Eurotux confrontada com a oportunidade, o desafio e o risco associado a assegurar, num 

curto espaço de tempo, a gestão de toda a infra-estrutura do MCP, incluindo a plataforma de jogos.
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Referir a qualidade da atitude profissional que a Eurotux teve no âmbito deste projecto, não impede 

– até ajuda a explicar – que se refira ser este também um espaço lúdico e de total diversão para um 

conjunto de pessoas que gosta, efectivamente, da tecnologia. E para além de tudo o que resulta em 

termos de aprendizagem, de criação e consolidação de parcerias, de visibilidade e credibilidade para 

o exterior, não se deve subestimar a outra faceta que o MCP tem para a Eurotux em termos de en-

tusiasmo, em termos de coesão e de cultura da empresa. Citando o que a este respeito foi afirmado: 

“O stress puro e absoluto de uma MCP é algo que faz muito bem ao carácter. E nós temos hoje a 

tendência de dividir os nossos colaboradores em dois grupos: os que já passaram e os que ainda vão 

passar pela Campus Party”. 

Como corolário destas experiências, importa notar que a afirmação, a consolidação e a imagem actu-

al da Eurotux são também fruto da sua ligação ao Minho Campus Party.

O modelo de negócio e a importância das parcerias

Ao ter em conta que a Eurotux surge muito focada e especializada nos serviços que presta, importa 

daqui deduzir que isso implica uma colaboração continuada com outras organizações de forma a 

garantir a integração de todo um conjunto de produtos, meios e competências necessárias para a 

definição e a implementação de uma solução completa, que os clientes sempre procuram. 

Curiosamente, é este mesmo foco e especialização na sua área de actividade, assumidos e respeitados, 

que naturalmente permite à Eurotux auto-designar-se por “bons-parceiros”. Esta especialização das 

áreas de intervenção faz com que outras empresas, de maior ou menor dimensão, mas posicionadas 

noutra linha de negócio, não encarem a integração da Eurotux nas suas soluções com a inquietação 

que poderia parecer natural na associação de empresas que partilham um mesmo mercado. Como 

exemplo, uma empresa focada no desenvolvimento de software, pode obter na Eurotux os serviços 

de definição, implementação e manutenção da infraestrutura que necessita para a solução global, 

sem introduzir qualquer factor de risco associado a uma eventual concorrência da Eurotux na sua 

área de intervenção. Desta relação pode resultar uma solução onde se reúnem competências, onde se 
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adicionam mais-valias, sem que se sobreponham interesses. No limite e frequentemente, a Eurotux 

surge como um prestador de serviços directo ao “prime contractor” sem que o cliente final, de forma 

natural, se aperceba da presença da Eurotux.

Com esta filosofia de foco e especialização, qualquer que seja o modelo de envolvimento da Eurotux 

na solução - responsável directo, parte de um consórcio ou prestador de serviços - a separação das 

áreas de intervenção está salvaguardada. Este modelo de “boa-parceria” - que nem sempre é prática 

comum neste mercado - surge naturalmente no caso da Eurotux, já que pela sua génese, sempre ten-

ta evitar a venda de hardware (pela logística e estrutura de custos) ou o desenvolvimento de software 

(excepto o de sistemas). 

No caso das parcerias na região, mais uma vez se aplica a dispersão nacional que se verificava com 

os clientes, sendo que 70 a 80% das parcerias, em número, são de fora da região.

Ainda em termos de parcerias, importa notar algumas situações que merecem destaque, nomeada-

mente por se tratarem de relações entre organizações de dimensão completamente oposta. Um des-

ses exemplos é a relação com a Cisco, que estando em fase de aprofundamento e formalização, é uma 

realidade concreta e com um histórico consolidado. Apesar da Cisco ter em Portugal um conjunto 

importante de parceiros, alguns de dimensão bastante significativa, esta parceria surge por conve-

niência de ambas as partes, através de percursos e espaços que se interceptam: o Minho Campus 

Party foi o primeiro espaço significativo desses encontros mas outros surgem, como a Maia Digital. 

Este cruzamento dá-se pela coincidência de se tratar de projectos em que se explora e se trabalha na 

“crista” da onda tecnológica, onde ambas as empresas gostam de estar e isso torna a Eurotux um 

parceiro interessante para a Cisco, obviamente não pela sua dimensão mas pela sua atitude. Curio-

samente a Cisco tem uma filosofia de “boa-parceria” idêntica à da Eurotux já que, apesar da sua 

enorme dimensão, não ameaçam ninguém fora da área específica em que são especialistas. Ou seja, 

uma ameaça terrível para a concorrência mas um relação “win-win” com os parceiros.
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Eurotux: uma Empresa do Minho?

Numa sociedade que se afirma cada vez mais global, em que a localização geográfica de Empresa 

assume um papel cada vez menos relevante na definição da sua organização e da sua cultura, im-

porta reflectir acerca das razões que levam os responsáveis da Eurotux a afirmar as diferenças e as 

vantagens de uma empresa de TI surgir no Minho, ao mesmo tempo que importa confrontar aquilo 

que eram as expectativas iniciais com aquilo que a realidade veio a mostrar:

Começando pelo primeiro ponto, existe desde logo no Minho uma cultura de criação de empresas, que 

se verifica também no âmbito da criação de empresas de natureza tecnológica, nomeadamente de TI. 

E não apenas existe, como já está consolidada e já é reconhecida. 

Uma das primeiras consequências deste facto reside na maior facilidade com que muitos quadros 

jovens, nomeadamente os recém-licenciados, aceitam integrar novos projectos, muitas vezes de pe-

quena dimensão, em vez de partir para os grandes centros, particularmente Lisboa. Na realidade, a 

existência desta cultura e de um património de sucesso, permite-lhes antecipar uma maior probabi-

lidade de bons resultados numa aposta no Minho do que poderiam prever se considerassem outras 

regiões do país. Esta massa crítica e o associado aspecto de confiança foram decisivos no arranque 

do projecto Eurotux.

Esta mesma confiança associada ao património consolidado da região, no domínio das TI/SI, permite 

à Eurotux surgir de forma natural a concorrer a projectos em Lisboa ou qualquer outro ponto do 

país, dado que, para além de algumas questões associada ao factor distância (5), ninguém questiona 

actualmente a possibilidade de empresas de qualidade e dimensão nacional estarem sediadas no Mi-

nho. Citando o Eng. António Coutinho “ser de Braga traz distância mas traz credibilidade!”.

A própria questão “distância”, para além de actualmente surgir diluída, quer pelas acessibilidades, 

quer pela dinamização das telecomunicações, surge também minimizada quando comparamos o que 

são 400 Km na escala do mundo actual: não é necessário olhar para os parceiros americanos, basta 

ver a realidade com que se defrontam as empresas da vizinha Espanha, para compreender que este 

não é um problema de fundamento real.

(5) Quando vista na dimensão “distância física” e não da dimensão “tempo de 
acesso”
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Sobre o papel específico da Universidade do Minho 

Importa recordar o que antes foi dito sobre a Universidade do Minho e o facto de, neste domínio, 

haver uma liderança nacional – do ponto de vista tecnológico e científico, do ponto de vista do de-

senvolvimento do “cluster” de recursos e competências, do ponto de vista da cultura “OpenSource” 

– que leva os responsáveis da Eurotux a afirmar que, sem estes 3 a 4 anos de avanço, a criação da 

Empresa em qualquer outra região seria naturalmente muito mais difícil. 

Verificava-se uma disponibilidade, sobretudo qualitativa, de recursos humanos, oriundos do “caldo 

de cultura Linux” existente em torno da Universidade e dos seus alunos, o que era importante para 

uma empresa de fundamento tecnológico, onde o domínio profundo das tecnologias e o gosto pela sua 

evolução eram factores críticos não apenas de sucesso, mas desde logo de sobrevivência. Naturalmen-

te que o surgimento no Minho de empresas criadoras de emprego nestas áreas vai também suportar 

e motivar o interesse dos alunos e da Universidade por estes domínios, pelo que desta relação de 

simbiose resulta naturalmente a expansão de toda uma comunidade que se desenvolve em torno de 

interesses comuns. 

Desta forma, para além da disponibilidade de captação de recursos próprios, existe localmente um 

interesse consolidado e continuado por estas áreas do saber e da tecnologia, o que funciona como 

uma catalizador da própria actividade da empresa. Esta dinamização afirma-se a diversos níveis, 

seja através da criação de condições para a reflexão sobre o desenvolvimento, o enquadramento e as 

oportunidades que surgem no mundo “Linux”, seja através do desenvolvimento de “networks” liga-

das ao “OpenSource”. Esta realidade, para além de facilitar o estabelecimento de contactos e o apa-

recimento “espontâneo”de oportunidades de negócio (6), surge ainda como facilitadora de um debate 

que contribui para a própria construção de soluções e para a identificação de produtos ou parceiros 

relevantes para cada problema.

Uma estabilidade que consolida

Um aspecto que importa destacar quando se avalia a especificidade da região enquanto pólo de afir-

(6) Atente-se ao facto da Eurotux não ter ainda uma estrutura comercial, 
surgindo as oportunidades do conhecimento de “quem é quem” num universo 
bastante activo e solidário como é o das comunidades ligadas aos ambientes 
“Open Source”
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mação de empresas de base tecnológica, prende-se com uma estabilidade globalmente sentida, que se 

afigura como um contraponto fundamental à dinâmica própria destas áreas do conhecimento.

No domínio dos Recursos Humanos, do ponto de vista da manutenção de colaboradores, o Minho 

apresenta boas condições e tradições de um menor “turn-over” dos seus quadros, que pode encontrar 

explicações, por um lado, numa menor dinâmica da oferta de emprego (“menos tentações”) e, por 

outro lado, em factores culturais da região que os leva a ponderar generosamente diversos factores 

de decisão, para além dos de natureza financeira (em particular quando se compara com a zona da 

grande Lisboa). 

Sobretudo por razões associadas aos Recursos Humanos – formação, cultura de base, ligação aos 

projectos - os responsáveis da Eurotux estão conscientes que o lançamento da empresa em Lisboa 

teria de ter sido feito com uma outra dimensão e com um outro investimento, implicando essa opção 

um aumento substancial de risco para o projecto. 

Num outro patamar - mas tendo por base um idêntico racional - a própria Eurotux reconhece que, 

ter estado afastada dos grandes centros de decisão e das grandes oportunidades se, por um lado, 

constituiu um “handicap” em termos de captação e desenvolvimento do negócio, por outro lado, per-

mitiu manter-se imune às tentações e desvios daquela que era a sua área de foco, tendo-lhe criado as 

condições para uma efectiva consolidação nas suas actividades.

Apesar da afirmação reiterada de que o Minho constitui um factor fundamental na definição da Eu-

rotux, tal como ela é hoje, não pode deixar se ser analisado o facto de ser no exterior da Região que 

a Eurotux conta com a maioria dos seus clientes e dos seus parceiros, o que traduz algum desajuste 

entre aquilo que eram as expectativas iniciais e o que resulta da análise dos dados presentes.

Em termos de clientes, são percentualmente poucos. A maioria está localizada em Lisboa e no Porto, 

sendo os clientes da região não tanto clientes directos mas sobretudo empresas da área das TI/SI que 

integram os serviços da Eurotux nas suas propostas. 

É uma empresa demasiado específica, que tem de estar virada para uma intervenção nacional, já que 

o fundamental dos seus serviços e da sua mais valia não está dependente da proximidade geográfica, 

mas principalmente da procura de competências muitas técnicas e muito focadas, o que normalmen-
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te se faz num âmbito de competição nacional. Adicionalmente, o facto das oportunidades de negócio 

surgirem fundamentalmente do “networking” de relações e a associada ausência de força comercial 

própria veio contribuir para esta situação. 

Naturalmente que o desenvolvimento de capacidades comerciais próprias vai conduzir a uma procu-

ra pró-activa de clientes, sendo expectável que os resultados se comecem a manifestar numa base de 

maior proximidade.

Depois dos primeiros quatro anos, pensar os próximos...

Do que atrás foi afirmado deve resultar que os primeiros quatro anos de existência se podem subs-

tanciar como um período de afirmação e consolidação. Durante este período, a Eurotux procurou va-

lidar os seus pressupostos e o reconhecimento do potencial do mercado para os serviços em torno das 

tecnologias “OpenSource”, consolidou e amadureceu técnica e humanamente a sua equipa, procurou 

a afirmação do seu espaço no mercado e o seu reconhecimento nas áreas de interesse “OpenSource”, 

promovendo, identificando e solidificando parcerias, aos mais diversos níveis. 

“O facto de acreditar e apostar nas tecnologias “OpenSource” não significa que isso deva ser enca-

rado como a verdade inquestionável de uma nova “religião” mas apenas como uma orientação na 

procura de soluções, já que o pragmatismo do mercado deve motivar a procura da melhor solução, 

pesando as vantagens e os inconvenientes de cada opção. De outra forma, correr-se-ia o risco de esta 

abordagem não ser um factor de diversidade e abertura mas, à imagem dos sistemas proprietários, 

um factor de estrangulamento do âmbito das soluções. Recontextualizando uma conhecida citação, a 

teoria do “OpenSource” não pode ser um dogma mas sim um guia para a acção”. Como referia o Eng. 

António Coutinho, “nós colocamos uma solução num cliente, não porque ela é “ideologicamente” 

pura, mas sim porque é, em nosso entender, a melhor solução para o cliente.”

Em termos de consolidação no terreno, a Eurotux não tenciona alterar o fundamental da sua atitude, 

já que as mais valias regionais que se verificaram na sua génese e se confirmaram ao longo destes 4 
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anos, se mantêm perfeitamente válidas e actuais. A UM continuará a ser o seu espaço privilegiado de 

recrutamento de técnicos e a “base” tecnológica permanecerá na região. Alterações nesta distribui-

ção serão fundamentalmente derivadas de algumas alterações na abordagem comercial, o que passa-

rá pela instalação, em curso, de uma presença comercial no Porto e, possivelmente, pela adopção de 

idêntica atitude para Lisboa ao longo destes 4 anos.

Na realidade, depois de uma fase de consolidação, em que os papeis comerciais eram assegurado por 

outras funções, fosse pela gestão da Eurotux, fosse pelo próprio Director Técnico, nomeadamente 

na elaboração de propostas, importa reequacionar as competências comerciais para uma fase de 

expansão - sem com isso por em causa o papel fundamental que os técnicos tem que continuar a ter 

na elaboração de propostas.

Cumulativamente, porque ao longo destes anos foram sendo desenvolvidos produtos específicos na 

sua área de actuação, é chegado o momento de rentabilizar esse património, o que implica a criação 

de uma estrutura comercial para os colocar no mercado: um produto desenvolvido na área dos “hots-

pots” que está pronto a ser entregue como uma solução completa “chave-na-mão”, é um exemplo de 

suporte a essa necessidade. 

Uma outra via de expansão reside no identificar de uma janela de oportunidade que se começa a abrir 

para a penetração do Linux no mercado dos “desktops”. Não tanto no mercado particular, onde algu-

mas especificidades - o espaço dos jogos, o software “pirata, a instabilidade do ambiente” - permitem 

antever mais dificuldades para a penetração do Linux, mas sim no mercado empresarial, onde razões 

de gestão associadas aos custos de licenciamento e a estabilidade do ambiente de cada colaborador 

permitem antever um novo espaço de intervenção, para o qual a Eurotux se está a dirigir. Por outro 

lado, existe a expectativa de que o aumento de utilizadores motive o aparecimento de mais aplicações, 

e que desta forma esteja lançado um ciclo “virtuoso” que eleve o Linux a um novo patamar. 

Além disso, começa a sentir-se que os fabricantes de aplicações empresariais podem iniciar um pro-

cesso de adopção de infra-estruturas “OpenSource”, já que desta forma eliminam da sua solução os 

custos de “software” de base e minoram os de “hardware”, libertando os recursos financeiros do 

cliente para a “sua componente” e os serviços que lhe estão associados. 
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Esta visão de expansão para os próximos 4 anos surge assim associada ao alcançar de uma matu-

ridade e de um património com significado, ao desenvolvimento do espaço do próprio Linux e a um 

reforço da agressividade comercial que deverá tornar esta visão efectiva no momento em que se veri-

fique a aguardada retoma do mercado.

... a ligação à Universidade, que tem estado institucionalmente quase inactiva - pelo interesse em 

manter alguma separação de espaços e também porque a Eurotux não é uma empresa que necessite 

de estar na vanguarda extrema da inovação tecnológica – deve ser reforçada no futuro, pela proxi-

midade geográfica, pela origem da sua força de trabalho, pela comunhão de interesses em algumas 

áreas. Esta perspectiva de incremento da ligação à Universidade também surge associada à ideia de 

que a Universidade tenderá a reforçar a sua presença no exterior e, assim sendo, a Eurotux surge 

como um parceiro natural. O Minho Campus Party traduz, embora de uma forma particular, o es-

paço para essa colaboração. Até porque, no entender da Eurotux, o reforço de modelos e a definição 

de regras que privilegiem a relação entre a Universidade e empresa são basilares se se pretende, 

efectivamente, desenvolver o potencial que existe para a afirmação da região no espaço da inovação 

tecnológica, em particular, nas tecnologias de informação.

A internacionalização da empresa, que se chegou a equacionar no início do projecto, tem estado 

fora do horizonte mais próximo, dado que os serviços estão fortemente dependentes da presença de 

recursos e as suas deslocações retiram alguma competitividade, sobretudo num período de excesso 

de oferta. 

Em jeito de conclusão…

Se ao iniciar a leitura deste caso, um leitor menos integrado “neste pequeno grande mercado das 

Tecnologias de Informação” poderia questionar o porquê do caso Eurotux, poderá certamente agora 

aferir o exemplo que se afirma neste conjunto de equilíbrios. O equilíbrio entre a inovação tecnológi-

ca e o pragmatismo das soluções, entre uma génese em “meio académico” e uma atitude empresarial, 
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entre o foco na tecnologia e a preocupação com os Recursos Humanos, entre a pequena dimensão e 

as parcerias para grandes projectos, entre o aproveitamento das mais valias da região e a afirmação 

nacional, entre o potencial de crescimento e a necessidade de consolidação, e, ainda – porque não 

afirmá-lo –  entre o rigor das soluções tecnológicas e o gozo da sua fruição.

Nota Final: Este texto foi integralmente produzido em Open Office, tendo para os autores sido a primeira 
utilização a “sério” de um ambiente de escritório “OpeSource”. Esta foi uma forma de melhor compreender e 
mesmo de validar algumas das opiniões e das percepções da Eurotux. Pelo valor pedagógico e pelo potencial 
desta pequena experiência, aqui fica o reconhecimento à Eurotux, por a ter indirectamente provocado. 
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