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1. Anos 70 e 80: duas ondas sucessivas de tecnologias disruptivas nos 
computadores, o nascimento da industria do software. 

 

“Witnessing the emergen e of a new industry is a humbling expe ience”, 
comenta Detlev Hoch no prefácio de uma obra recente sobre a indústria global e 

contemporânea do software (Hocht et al, 2001). Mas o mesmo comentário se 

poderia aplicar à indústria do hardware, aos computadores e de um modo geral 

às tecnologias digitais da informação. No espaço de uma geração tornaram-se 

centrais ao funcionamento da economia e da sociedade, criaram oportunidades de 

negócio e muitos empreendedores ficaram ricos... ou não. 

c r

A introdução de novas tecnologias da informação criou no último meio século 

oportunidades para novos empreendedores, em especial concentradas em três 

momentos inovadores do século XX (Chandler Jr. e Cortada, 2001b): no 

aparecimento das emissões de rádio (anos 20), nas actividades de processamento 

de dados empresariais (anos 60 e 70, depois do IBM 360 e dos PDP da Digital) e 

depois no aparecimento súbito e inesperado duma fabulosa industria baseada em 

microcomputadores (anos 80, oportunidade bem descrita pelo livro clássico de 

Freiberger e Swaine (2000)). 

Quer o aparecimento dos minicomputadores, como depois os 

microcomputadores, abriram novos espaços à comercialização das tecnologias. O 

seu carácter disruptivo, no sentido de Christensen (1997), alterou profundamente 

a indústria estabelecida. Em cerca de vinte anos duas vagas sucessivas de novas 

tecnologias alteravam o mercado, sempre no sentido da miniaturização, da maior 

potencia a (muito) menor preço e da maior acessibilidade. O impacto dessas duas 

ondas, as suas origens diversas e diferentes e a sua importância estão bem 

documentadas, assim como as trajectórias divergentes que criaram (Ceruzzi 

(2000), Chandler Jr. (2001), Campbell-Kelly e Aspray (1996), Bresnahan e 

Malerba (1999)). As oportunidades de processamento de transacções a baixo custo 

multiplicaram-se, o impacto organizacional aumentou para além das expectativas 
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e começou a ser claro que o computador era mais do que uma máquina 

vocacionada só para o processamento transaccional (Nolan (2001)).  

A evolução da tecnologia e do mercado mundial da informática está bem 

descrita em “timelines” que ajudam a compreender o período. Ver por exemplo a 

timeline preparada por Jean Bellec, que descreve em paralelo a evolução da IBM, 

do mercado americano, do mercado francês e o do resto do mundo. Ou as 

propostas por Nolan (2001, 2001b). Sobre a evolução da industria do software, ver 

Hocht et al (2001). 

A autonomização progressiva de uma indústria de software relativamente aos 

grandes construtores de hardware conhece nas décadas de 70 e 80 o grande “salto 

para a frente” no sentido da massificação e do volume. Depois dos “contractors” 

dos anos 50 e 60 (nos USA, especialmente), na década de 60 começa a 

desenvolver-se o conceito do “pacote de software” como produto autónomo 

(Campbell Kelly, 1995) cuja aceitação pela comunidade empresarial começa a 

consolidar-se (Martin e McClure, 1983), movimento que ganha força e dimensão 

com a onda dos minicomputadores a partir da década de 70 e se massifica com os 

microcomputadores a partir da década de 80. Nessa altura a indústria do 

software nos USA era considerada como uma das poucas áreas de alta tecnologia 

em que a liderança americana não estava a ser erodida pelos avanços de terceiros 

(Japão em especial) (Meyers, 1985). Visão que os anos 90 mostraram claramente 

infundada. 

1978 é um marco na industria do software: no mercado de capitais americano 

faz-se finalmente com sucesso o primeiro IPO (“initial public offering”) de uma 

empresa exclusivamente de software, a Culliname Corporation, dez anos depois 

da sua fundação. O facto é relevante porque mostra a desconfiança (pelo menos 

até aí) dos mercados de capitais da altura relativamente a esta nova “industria” e 

a dificuldade de mesmo no mercado americano se financiar em bolsa, e mesmo 

com capitais de risco, empresas deste tipo. O software não era ainda visto como 

uma boa oportunidade de investimento. O elevado poder negocial dos grandes 
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fabricantes de sistemas (então com uma vocação ainda muito transversal), as 

incertezas sobre a tecnologia e as dimensões ainda reduzidas e fortemente 

concentradas dos mercados clientes justificavam essa perspectiva. Só por volta de 

meados dos anos 80, Wall Street começa a encarar de forma diferente o sector. É 

o “fim da era do hardware” (McClellan, 1985). 

Neste trabalho explora-se um caso português de aproveitamento das 

oportunidades criadas pelas tecnologias emergentes de minicomputadores num 

mercado em progressivo e rápido amadurecimento para soluções desse tipo. Um 

caso com vários ingredientes menos comuns: desde o carácter regional, até ao 

facto dos empreendedores e pessoas envolvidas serem externas ao sector, ao papel 

importante das ligações universitárias (mas rejeitadas pela instituição 

universitária), à originalidade e sofisticação das soluções tecnológicas tentadas e 

ainda o impacto de longo prazo que teve. Para além de um modelo inovador e 

arrojado de intervenção no mercado português da informática. 

 

 

2. 1974 a 1985: os anos difíceis da economia portuguesa num processo de 
consolidação democrática 

 

A situação portuguesa no período de 1975 a 1985 foi tudo menos fácil e 

simples. As perturbações internas decorrentes da revolução de 25 de Abril de 

1974 foram largamente complicadas por factores de ordem externa resultantes de 

uma conjuntura internacional desfavorável, na sequência dos choques 

petrolíferos de 1973 e de 1979, do abrandamento do crescimento da produtividade 

das economias mais avançadas e do aumento simultâneo da inflação e do 

desemprego nesses países (USA e países europeus, especialmente) (Silva Lopes, 

1996). É o período da “euro-esclerose”e da “stago-flaction”. 

A retracção da procura externa e o aumento do custo das importações, cujo 

volume subia em consequência das ambicionadas melhorias sociais, criaram um 
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grave problema de desequilíbrio das contas públicas e da balança de transacções 

correntes, que se tornou “um problema crítico da economia pós revolucionária 

portuguesa” (Barbosa e Beleza, 1979), e que obrigou a dois programas de 

estabilização macroeconómica contratualizados com o FMI. Essas duas crises 

(1975-79 e 1982-84) reflectiram também o impacto da absorção com inesperado 

sucesso (ou talvez não...) de mais de meio milhão de portugueses retornados das 

ex-colónias, o impacto negativo da grande expansão do sector empresarial do 

Estado (naquilo que Mateus (2000) refere como “uma das últimas experiências
socialistas a nív l mundial”) e ainda o impacto negativo de políticas 

expansionistas e a contra-ciclo do VI Governo Constitucional, por volta de 1980. 

Costa Lobo (2000) refere-se com propriedade ao período 1974 a 1985 como de 

“consolidação democrática e incerteza económica”. O anexo I procura sintetizar 

esse período.  

 
e

Para as empresas foi um período contraditório e complexo. O mercado interno 

e o consumo cresciam, mas as importações eram fortemente restringidas e 

reguladas por boletins de importação (BRIs) e mesmo (nalguns casos) por quotas, 

e as vicissitudes do período fizeram alternar rapidamente políticas de crédito fácil 

e barato (1977, I Governo Constitucional) com fortes restrições ao crédito 

decorrentes dos dois programas sucessivos de estabilização do FMI. 

Alterações à legislação do trabalho (como a introdução dos contratos a prazo a 

partir de 1976) flexibilizaram o ambiente laboral, mas o período caracteriza-se 

por taxas de desemprego na casa dos 7 a 8%, inflação entre os 20 e 30% ao ano e 

um crescimento anual do PIB irregular, com valores mesmo negativos em 1975, 

1983 e 84, apesar de nalguns anos ter atingido os 5 a 6% - valores interessantes 

sem dúvida, mas piores que o “período de ouro do crescimento” anterior da 

economia portuguesa (1968 a 1974) (Barreto e Preto (1996, 2000)). 

É neste contexto macroeconómico, associado à conhecida volatilidade política 

da época, que se passa o nosso caso. 
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3. 1974 – 1985: o mercado emergente da informática empresarial em Portugal 
 

Até 1980 o mercado informático era representado pelas grandes empresas e 

pelo “service-bureau”. As contas da Cª IBM Portuguesa mostram a evolução do 

mercado nesse período, apesar da interpretação dos números de proveitos da IBM 

ser complicada pela modificação estrutural introduzida pela alteração entretanto 

ocorrida da política tradicional da empresa baseada no aluguer de máquinas 

(proveitos por prestação de serviços) para uma política baseada na venda dos 

equipamentos (proveitos por venda) e do software (entretanto também 

“unbundled”)  

 O crescimento das vendas e prestação de serviços da IBM Portugal no 

período 1974 a 85 é realmente notável: de meio milhão de contos para mais do 

que 15 milhões de contos. Apesar de o aumento em termos de preços constantes 

(de 1974, anexo II) ser mais modesto, o crescimento é mesmo assim assinalável e 

arrasta um crescimento paralelo dos resultados. 

Até perto de 1980, as vendas de hardware da IBM representavam menos de 

20% dos proveitos por vendas e prestação de serviços da IBM Portugal (anexo II). 

Mas em 1983 o hardware ultrapassa a fasquia dos 50%. A forte receptividade do 

mercado à introdução de soluções informáticas, agora baseadas em 

minicomputadores multiposto de pequeno e médio porte (IBM S/34, S/36, S/38,...) 

sustenta o crescimento. Por essa altura começa também a crescer o mercado da 

microinformática – apesar do seu significado em termos absolutos ser ainda 

reduzido na época. 

A IBM certamente que liderava com grande vantagem o mercado dos 

computadores digitais nesse período. No entanto o mercado da mecanografia era 

ainda importante. O anexo V dá uma ideia disso (em 1977): as vendas de 

hardware da Regisconta – Máquinas Registadoras e de Escritório, SARL e da 

Olivetti Portuguesa, SARL (máquinas de tarja magnética e variantes com uma 
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electromecânica progressivamente mais electrónica, mas mantendo a 

funcionalidade típica da mecanografia clássica) representavam ainda um volume 

de negócios substancial (anexo III). As vendas de equipamentos pela Regisconta 

eram mesmo o dobro da IBM. E a Olivetti vendia então cerca de metade dos 

equipamentos da IBM. Claro que a interpretação destes números deve ter em 

conta a nota anterior sobre as modificações das políticas de aluguer / vendas da 

IBM. 

Pode-se argumentar que essas empresas (e ainda outras, como a Boroughs) 

tinham uma base instalada apreciável propícia à nova vaga de tecnologia. Mas na 

prática foi a “base não instalada” da IBM (e em parte cliente do seu “service-

bureau”, com uma dimensão empresarial média) que foi o seu grande trunfo de 

crescimento na década de 80, a partir do momento em que conseguiu alinhar a 

sua estratégia com uma componente de hardware e software acessível aos então 

chamados “first-time users”, em geral por migração a partir de máquinas 

electromecânicas. 

É complicado estimar o valor do mercado “informático” da altura. A soma das 

vendas totais da IBM, Regisconta e Oliveti era em 1977 de cerca de 1.5 milhões 

de contos. O mercado global (incluindo máquinas mecanográficas, computadores 

digitais e serviços) de vendas de equipamentos deveria então ser cerca de 2 

milhões de contos. 

Em 1983, já com o boom de crescimento dos minicomputadores e o início da 

microinformática, o mercado valeria perto de 10 milhões de contos.  

Matos Pereira (1985) estimava o mercado em 1984 em 20 milhões de contos. 

E contava 7500 informáticos em empresas (no ano de 1982), dos quais cerca de 

2000 como analistas e programadores, e os restantes como operadores e 

auxiliares de processamento de dados. E mais 2610 na administração pública (no 

ano de 1983), dos quais cerca de 500 como analistas e programadores. Logo um 

total de 10 a 11 mil pessoas. 
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Ou seja, nesse período o mercado terá crescido mais de 20 vezes a preços 

correntes (cerca de 7 vezes a preços constantes). Mas com a descida de preços por 

unidade de processamento, o crescimento hedónico foi muito superior. 

Por outro lado a década de 80 conhece uma grande agitação e entusiasmo à 

volta de iniciativas de desenvolvimento tecnológico centradas nas tecnologias da 

informação e comunicação, acompanhado de um notável surto de criatividade e 

até de empreendedorismo. Figueiredo (2002) refere-se mesmo à década de 80 

como a “década d urada das tecnologias da informação em Portugal”. A indústria 

(microelectrónica) era ainda nova, as barreiras à entrada nas novas tecnologias 

ainda poderiam favorecer Portugal, a expectativa era grande, a comunidade 

académica e empresarial começava a construir alguma autoconfiança, que a 

abertura progressiva na direcção da então CEE reforçava (e mesmo ajudava a 

financiar). Hélder Coelho (1986) sumaria na terceira parte de um livro então 

publicado os principais acontecimentos na primeira metade dos anos 80. 

o

Vale a pena recordar aqui a importância dos CPIs (Congresso Português de 

Informática), promovidos pela API – Associação Portuguesa de Informática. 

Precedido de três Encontros Nacionais de Informática (o primeiro dos quais foi 

em Leiria, em 1975), o primeiro CPI teve lugar em 1980, em Lisboa. Realizaram-

se seis (o último foi em 1990) com um intervalo de dois anos e constituiram pela 

primeira vez fóruns importantes de encontro da indústria, da profissão e da 

academia, numa altura em que tal era quase inexistente. As suas actas permitem 

hoje por em perspectiva as preocupações tecnológicas, organizacionais e mesmo 

sociais da comunidade informática portuguesa da década de 80.  

Tal como noutros países (ver, por exemplo, Myers (1985)), também em 

Portugal se procuram desenhar e construir “políticas nacionais” para as 

tecnologias da informação e para a informática, esforço protagonizado pela 

Comissão para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, conhecida por 

CODETI, criada em Novembro de 1984. Um estudo apresentado a uma reunião 

de peritos sobre “as premissas para a indústria nacional de processamento da 
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informação” (Sernadas et al, 1985) inclui alguma caracterização do mercado na 

altura (ainda numa óptica muito orientada para o conceito de “parque de 

máquinas” e “parque de software”, numa perspectiva “industrial” de capacidade 

disponível e respectivo grau de utilização). Em 1984 identifica 120 empresas de 

software e serviços, das quais as “top ten” representavam perto de 50 % do 

mercado. Alguma polémica rodeou então este relatório (Matos Pereira, 1985b). 

Em Outubro de 1984 realiza-se em Lisboa um “Seminário sobre as políticas 

das tecnologias da informação e o desenvolvimento económico”, promovido pela 

OCDE e onde as actividades da CODETI aparecem em evidencia (Cravinho, 

1984). As conclusões do seminário apelam a um “Plano tecnológico nacional”e 

incluem um capítulo sobre “o caso especial do software”, onde se sugere que o 

governo defina “uma política nacional para o desenvolvimento de uma indústria 
de software, tendo em vista a satisfação d  uma grande parte da procura 
domésti a, bem como o aumento da exportação das aplicações de software para os 
países de língua portuguesa” e propõe medidas de educação, formação, incentivo 

fiscal ao uso das tecnologias da informação e inclusive apela ao sistema financeiro 

para que se interesse pelo financiamento do sector (OCDE, 1985). 

e
c

Uma tema recorrente da discussão nas décadas de 70 e 80 era a possibilidade 

(ou não) de desenvolvimento de uma indústria (nacional) de software sem o 

suporte de uma indústria (nacional) de hardware (Grindley (1996)). Daí também 

a importância dada ao desenvolvimento de uma industria de hardware em 

Portugal, na lógica das oportunidades criadas pela nova micro-electrónica e que 

tinham sido analisadas e promovidas pelo GEBEI (Cravinho e Fernandes, 1983). 

Mas na base de algum do optimismo que sobressai dos documentos da 

CODETI e do seminário da OCDE está (em parte) o sucesso da experiência de 

uma empresa independente portuguesa, baseada lá para o Norte (em Braga) e 

que nos anos anteriores tinha conseguido provar que era possível produzir (ou 

talvez antes integrar), e vender, sistemas “chave na mão” com integração 

multimarcas em Portugal, incorporando mesmo alguns componentes de hardware 
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(placas) desenhados e construídos em Portugal. Curiosamente era na altura dada 

menor importância ao pacote integrado de software de gestão vocacionado para 

PMEs que acompanhava os sistemas e que tinha sido desenvolvido pela empresa 

– e que hoje se pode considerar um marco na engenharia portuguesa de software. 

Para a posteridade haveria de ficar, com uma invulgar resiliência, esse software e 

especialmente a sua arquitectura. 

 Ironicamente, em 1984, quando a CODETI se forma, a empresa 

estava moribunda, em rápido colapso financeiro. Em 1985 quando se realiza o 

seminário da OCDE, a empresa já não operava.  

A sociedade tinha sido constituída em 30 de Junho de 1978 , no 1º Cartório da 

Secretaria Notarial de Braga, entre Eduardo Bueso Martin, Altamiro Barbosa 

Machado e José Luís Lousão Monteiro. Denominava-se Datamatic – Aplicações 

de Informática, Lda., tinha sede na Rua Nova de Santa Cruz, freguesia de S. 

Vítor, em Braga, e um capital social de 3 mil contos, igualmente repartido pelos 

três sócios. O anúncio viria a ser publicado na IIIª série do Diário da Republica, a 

26 de Setembro de 1978. 

 

 

4. As origens: os mini/micro Wang 2200... 
 

Eduardo Bueso, engenheiro industrial e filho de um industrial catalão 

sediado em Braga, tinha comprado em 1976, para apoio às suas empresas de 

injecção de plásticos (Bueso Lda.), de metalomecânica (BCF) e de 

electrodomésticos (BLIC),  um Wang 2200, um (mini)computador comercializado 

no Norte de Portugal por uma empresa de produtos e equipamentos laboratoriais 

(a Soquímica) e distribuído em Portugal pela Datinfor – Informática, Serviços e 

Estudos, Lda. (Lisboa), como agente da Wang Laboratories.  

Na realidade o Wang 2200 tratava-se mais de um “microprocessador 
implem ntado em TTL” do que propriamente um mini computador, já com um e  
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écran (monitor) e uma conveniente unidade de cassetes magnéticas integradas 

com um teclado e com um interpretador de Basic executado por hardware, o que 

lhe dava uma interessante performance de cálculo científico. Podia ser ligado a 

várias impressoras série e inclusive a máquinas de escrever IBM Selectrix. 

Lançado em 1973, foram instalados várias dezenas em Portugal na segunda 

metade dos anos 70. Numa altura em que o país conhecia dificuldades e 

restrições para importar máquinas de maior parte, foi a máquina salvação da 

comunidade académica e mesmo de muitas empresas, apesar da falta de 

aplicações administrativas. 

Foi à volta desta máquina que se promoveu em Dezembro de 1977 e no Porto 

uma das primeiras reuniões técnico-científicas sobre a temática dos 

minicomputadores no ensino, na investigação e nas empresas, promovido pelo 

Centro de Engenharia Química da Universidade do Porto (onde o autor 

colaborava), pelo Centro de Genética Humana e Biologia Social da Universidade 

do Porto (então liderado pelo Professor Amândio Tavares) e pelo Serviço de 

Computação da Universidade do Minho (Professores Altamiro Machado e Sérgio 

Machado dos Santos). A reunião atraiu então mais de uma centena de 

participantes. Uma das comunicações era da autoria de Altamiro Machado e José 

Luís Monteiro, precisamente sobre as actividades do Serviço de Computação da 

Universidade do Minho, onde ambos trabalhavam. Um ano depois seriam sócios 

na Datamatic. 

Com dificuldades em fazer o software para a gestão administrativa no Wang 

2200S, Eduardo Bueso contacta com José Luís Monteiro, que anteriormente 

havia feito algum trabalho de programação para a Datinfor. Eduardo Bueso 

estava então nos seus trinta e tal anos. 

José Luís trabalhava então como técnico operador de 3ª classe na 

Universidade do Minho, recentemente constituída. Mais concretamente na Área 

de Informática e Controlo da Unidade Cientifico Pedagógica de Engenharia da 

Universidade do Minho, onde desenvolvia programas para um Wang 2200. José 
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Luís não era de Braga (“nem sequer sabia onde e a Braga, ..., meti-me num 
comboio e acabei por lá”), era um retornado. Trabalhara a tempo parcial na IBM, 

em Luanda, como operador de computador, ao mesmo tempo que ia estudando. 

Em 1975, “apercebi-me de certas coisas que não encaixavam bem com a minha
maneira de ser, peguei na mochila e fui para a fila do aeroporto, e voltei para
Lisboa com 19 anos, umas semanas antes da independência (de Angola)”.  

r

 
 

t

José Luís acaba por aceitar programar as 4 aplicações fundamentais da 

gestão administrativa de uma empresa (salários, contabilidade, facturação, 

stocks) em Basic para o Wang 2200 do Eduardo Bueso, por 80 contos. Mas Bueso 

começa a aperceber-se de que não está sozinho: outros compraram a mesma 

máquina e também não tinham software, nem capacidade para o fazer, e a oferta 

credível era praticamente inexistente. E apercebe-se que ali havia um negócio 

potencial (“Eu sou espiri ualmente um comercial”). Propõe sociedade ao JoséLuis, 

mas precisava de mais um sócio, fiel ao seu princípio empresarial de só fazer 

sociedades a três. Foi o José Luís que lhe recomendou que contactassem com um 

professor da Universidade do Minho, com quem trabalhava. 

Altamiro Barbosa Machado licenciara-se em engenharia electrotécnica na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 1970, onde ficou como 

assistente, mas rapidamente vai para a Universidade de Lourenço Marques 

(“anos de sonho!”), de onde segue para um mestrado e um doutoramento em 

Inglaterra (na UMIST, em Manchester, sobre teoria do controlo – a tese de 

doutoramento foi sobre “The computation of optional trajectories”, em 1976), 

acabando (já depois do 25 de Abril de 1974) por regressar, mas para Braga, onde 

se tinha acabado de formar a Universidade do Minho, com muita influência de 

gente académica regressada de Moçambique. Em Junho de 1977 tomou posse 

como Professor Auxiliar da Universidade do Minho. 

A Universidade do Minho (UM) tinha então a licenciatura em Engenharia de 

Produção e Sistemas. Altamiro Machado, com Sérgio Machado dos Santos (futuro 

Reitor da UM), vão progressivamente influenciando o ramo de Sistemas, que por 
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sua vez evolui para uma licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informação 

(formalizada em 1980). Mas desde 1976 existia uma variante de Engenharia de 

Sistemas, a licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, a primeira 

oferta em Portugal de uma licenciatura especializada em informática. Em 1977 o 

processo estava em curso: “tínhamos feito uma p quena revolução, na m dida em 
que tínhamos deixado de ensinar a informática que então se ensinava na 
economia e gestã , e tínhamos passado a ensinar programação de computadores 
em quase todos os cursos da UM. Consistia no ensino das principais técnicas de 
programação, estruturas de dados e algoritmos fei o à custa de Basic e com uma 
maquineta chamada Wang 2200, que era extremamente simples de utilizar  
(Altamiro Machado). Visionário e aventureiro intelectual, algo megalómano, 

Altamiro aceita com entusiasmo a proposta de Eduardo Bueso, abandonando 

para isso a dedicação exclusiva à carreira académica.  

e e

o
 

t
”

A equipe de empreendedores tinha óbvias complementaridades. José Luís era 

um “programador intuitivo nato” (na opinião de Altamiro), Altamiro tinha 

competências técnicas e ideias audaciosas, Bueso tinha a experiência de gestão 

empresarial e mesmo um espírito comercial agressivo e necessário. Mas na 

realidade nenhum deles conhecia o sector por dentro ou tinha qualquer 

experiência do mercado de informática, ou de gerir informáticos.  

 

 

5. Modelo de negócio: integrador multimarcas e packages standard de software 
 

Será Altamiro Machado quem mais terá influenciado a construção de um 

modelo ambicioso de negócio, inovador na altura, motivado pela procura de 

soluções multiposto de baixo custo e uso fácil pelas PMEs e também motivado 

pelas necessidades internas de Eduardo Bueso, que entretanto criara uma 

empresa de máquinas ferramentas e procurava soluções baratas para 

controladores digitais para essas máquinas. 
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Concretizadas as primeiras vendas de aplicações para Wang 2200, começava 

a ser claro que o futuro não seria centrado em máquinas desse tipo, mas em 

arquitecturas multiposto mais flexíveis e baseadas em arquitecturas de 

minicomputadores, então no auge do seu impacto. Os minicomputadores PDP 

multiposto da Digital abriam uma nova janela de oportunidades, mesmo no 

mercado empresarial, mas não tinham então distribuidor acessível em Portugal e 

a Datamatic não tinha dimensão (financeira) para interessar directamente a 

DEC.  

Os Nova (e depois os microNova) da Data General (fundada por Edson 

Castro, um “dissidente” da Digital) começam a entrar no mercado português pela 

mão de um agente distribuidor (a Cassel Data, em Lisboa). (A DEC, a Data 

General e a IBM representavam então mais de 60% do mercado mundial de 

minicomputadores (Verity (1986), Archbold e Hodges (1986)) e representavam 

uma boa alternativa, associada a uma imagem de boa performance e inovação 

tecnológica. A arquitectura de 16 bits dos Nova, baseada em placas de grande 

dimensão de circuitos integrados especializados, representou um “triumph of 
packaging”, um triunfo da ordem e da organização sobre a complexidade (Kidder, 

1981).  

A qualidade dos Nova ficou lendária (Spicer, 2001) e ainda hoje é possível 

encontrar empresas capazes de suportar aplicações críticas a correr em máquinas 

desse tipo (Simulogics, por exemplo). A posterior criação de um modelo Data 

General com arquitectura de 32 bits (o MV Eclipse) deu origem a um dos mais 

belos livros porventura escritos sobre computadores e programadores (Kidder, 

1981). 

Mais tarde José Luís Monteiro recordaria que “o Altamiro tinha um projecto 

de empresa muito interessante, mas era uma empresa muito multidireccional, 

não apenas com software, mas com a integração, que era uma ideia original, mas 

meia maluca”.   
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A partir de um documento interno da empresa de 1983 (provavelmente 

escrito por Altamiro Machado), procurou-se reconstituir o modelo de negócio 

construído para a Datamatic: 

Fornecimento de sistemas multiposto “chave-na-mão”, não através da 

representação directa de uma marca estrangeira, mas através da integração de 

vários subsistemas, incorporando interfaces de fabrico próprio, sob a designação 

comercial DTM, e incorporando um software interactivo constituído por packages 

integrados e standard de gestão desenvolvidos pela Datamatic, assim como 

packages verticais para sectores específicos (laboratórios de análises clínicas, 

transitários e despachantes (anexo IV), armazenistas cash & carry, ...); 

Fornecimento e comercialização de periféricos de computadores, tendo sido 

pioneira na representação em Portugal da Oki (impressoras), Lear Siegler 

(terminais), Priam (discos duros, winchester), Cipher (bandas magnéticas), 

Satelcom e da Televideo (terminais e microcomputadores de 8 e 16 bits, 

compatíveis com IBM-PC e podendo ser ligados em rede); 

Fabrico de sistemas de automação baseados em computadores (autómatos 

programáveis para máquinas ferramentas do tipo transfer; “data logger” para 

aquisição on-line de dados, ...). 

Os sistemas DTM eram baseados em processadores Nova, da Data General 

(adquiridos através da Cassel Data), mas os periféricos não eram habitualmente 

da Data General. Procurando melhor condições de preço e de compra, a atracção 

por integrar discos da Control Data (depois Priam e Ball), impressoras Oki, 

terminais Lear Siegler, unidades de bandas Cipher, ... foi um desafio técnico 

complexo, mas que foi sendo bem sucedido. Convém recordar a tradição então 

prevalecente de sistemas fechados na oferta da indústria e a falta de standards 

bem definidos, para se compreender a dificuldade e a ambição do projecto de 

integração multimarcas, por conta própria e sem experiência anterior (daí o final 

do comentário de José Luís Monteiro). 
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Uma especificação técnica de um dos modelos DTM é incluída no anexo V, 

baseada em promocionais da Datamatic. Escrita numa linguagem técnica quase 

esotérica (provavelmente da autoria de Altamiro Machado), e baseado no modelo 

de brochura então típico da Data General, o surpreendente é que o mercado alvo 

eram PMEs para quem a oportunidade de entrar na informática com base em 

sistemas multiposto, de custo moderado (de compra e de manutenção) e com um 

software integrado e interactivo era atractivo, mas para quem a mensagem 

promocional era completamente inadequada e mesmo porventura 

incompreensível! Mesmo assim a empresa nunca conheceu dificuldades sérias 

para vender os seus sistemas, pelo menos até 1983.  

Mas também a componente de software tinha fortes inovações. Terá sido o 

primeiro sistema multiposto integrado de gestão a ser desenvolvido para operar 

em modo interactivo e on-line, com actualização “em tempo real” dos ficheiros de 

dados, sem qualquer componente de processamento batch (como era tradicional 

até aí). Com uma extensa funcionalidade (“era raro termos um problema de 
manutenção de dados por erro de fun ionamen o do programa, estruturávamos
muito bem a funcionalidade”, recorda José Luís Monteiro), o cuidado e engenho 

posto na ergonomia da interface do utilizador das aplicações valeram-lhe uma 

longa perenidade, ainda hoje reflectida em vários produtos descendentes no 

mercado. E o facto do último sistema conhecido ter sido desactivado a 31 de 

Dezembro de 1999 é um tributo ao conceito. No anexo VI sumaria-se o “sistema 

de gestão integrado” desenvolvido pela Datamatic. 

c t  

Note-se que nessa altura (1978 / 79) o mercado continuava ainda a “pensar 

batch”, mesmo quando usava sistemas com capacidades interactivas (como o IBM 

S/34), dada a falta de oferta de aplicações desenhadas para esse tipo de operação 

e as reorganizações de procedimentos implicados (reengenharias de processos, na 

linguagem de hoje). 

O desenvolvimento era feito em Business Basic e em ambiente RDOS (da 

DG). O Basic era uma opção natural, dadas as experiências do José Luís Monteiro 
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e do Altamiro Machado com essa linguagem de programação. A flexibilidade do 

Business Basic permitia uma programação expedita e a rápida integração de 

jovens licenciados em aplicações com uso intensivo de ficheiros de dados.  

Essa foi outra inovação da Datamatic, óbvia consequência da necessidade de 

técnicos a baixo custo. Num mercado de trabalho na altura com oferta excessiva 

relativamente à procura, quanto a licenciados em engenharia (e economia), foi 

possível ao Altamiro Machado recrutar um conjunto de jovens capazes de 

rapidamente desenharem e produzirem software, dado inclusive o treino (por 

vezes mesmo em Basic) que alguns já traziam dos cursos de engenharia.  

Mas nem todos: “foi numa altura difícil em que não era fácil arranjar 

emprego, nunca tinha visto um programa na minha vida (a não ser uma 

experiência em Fortran), entrei em Agosto de 79, passei o mes de Setembro a ler 

manuais e tínhamos que ter a contabilidade a trabalhar no cliente em Janeiro ...”, 

recorda agora Américo Fernandes, que teve responsabilidades na produção de 

software na Datamatic (e é actualmente administrador de uma empresa 

importante do sector). 

Mas para compensar a lacuna de falta de conhecimentos e treino em gestão 

empresarial, foram também recrutados vários economistas recém-licenciados. 

“Ele (Altamiro) ia buscar talento, não know-how. Mas era um ambiente muito 

descontraído, muito herdado da vida académica, não havia muitas formalidades. 

Nós éramos como a aldeia do Asterix, pouco organizados, mas em grupo muito 

eficientes. Não havia outra maneira de fazer as coisas porque estávamos sempre 

no fio da navalha... Conseguimos superar muitas situações, mas à custa de muito 

trabalho”, recorda José Luís Monteiro. “Nós vivíamos para a empresa, éramos um 

grupo muito unido, forte, quase todos recém-licenciados, o ambiente era muito 

construtivo e informal”, segundo Manuela Machado, actualmente ROC e que foi 

uma das personagens mais importantes da Datamatic, em especial no serviço de 

pós-venda. “(Era) um ambiente familiar. Nós éramos todos de fora e ... ao fim de 

semana o José luís ia-nos levar muitas vezes (em grupo) à camioneta. A maior 
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parte de nós constituiu um grupo que continua até hoje com ligações, aos fins-de-

semana encontrávamo-nos para nos divertir, fazíamos jantar em casa uns dos 

outros,... eu nunca mais encontrei uma empresa assim” nas palavras de Elisa 

Ribeiro, uma economista que entrou para a Datamatic logo no seu inicio, onde foi 

responsável pelo serviço de análise e que hoje é quadro superior de um dos 

principais grupos bancários portugueses. 

Mais do que uma estratégia preestabelecida, o recurso a jovens inexperientes 

pode ter tido um preço de inexperiência, mas criou também oportunidades 

disruptivas que de outra maneira teriam sido menos prováveis. Recorde-se que o 

mercado de trabalho de analistas e de programadores de aplicações de gestão era 

na altura constituído por profissionais com uma longa carreira, feita 

principalmente nos “mainframes” e sistemas de maior porte, treinados em 

arquitecturas de processamento batch e em linguagens de aprendizagem lenta e 

laboriosa, como o RPG ou o Cobol, logo caros e portanto algo fora do alcance 

financeiro (e mesmo regional) da Datamatic. 

Primeiro o Basic abriu a porta da programação, nos anos 70, aos jovens 

universitários (Garcia, 2002). Depois o Business Basic veio criar a oportunidade 

de gente com formação académica superior entrar rapidamente na programação, 

dadas as facilidades incorporadas de gestão de ficheiros de dados, de gestão de 

eventos em tempo real e de interactividade (input / output por écran, mas ainda 

sem as funcionalidade gráficas dos dias de hoje), tudo isto sem a “legacy” dos 

sistemas batch e sem a complexa estrutura formal das linguagens tradicionais. O 

facto dos DG Nova oferecerem um interpretador de Business Basic não terá sido 

irrelevante nas opções então feitas.  

Obrigados a ingenuamente (re) descobrir a programação de aplicações de 

gestão, a equipe introduz de imediato facilidades viabilizadas pelo Business 

Basic, mas que estavam ainda dois a três anos antes de se tornarem correntes no 

mercado. Facilidades como o update instantâneo dos ficheiros de dados (o que por 

exemplo permitia o acesso on-line a históricos de movimentos de contabilidade, e 
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não exclusivamente ao mês em processamento ou ao ano em curso – como era 

corrente), o recurso a técnicas avançadas de indexação de ficheiros (tipo bases de 

dados), o input por écrans formatados (mesmo sem utilitários de gestão de écrans 

formatados), a parametrização intensiva das aplicações e dos programas, assim 

como a geração parametrizada de mapas. O produto resultante, um package 

integrado das aplicações fundamentais da gestão administrativa de empresas, 

obtêm a adesão imediata dos clientes. 

A experiência marca fortemente quem por lá passou e depois seguiu carreira. 

“Durante anos eu senti uma frustração imensa nas empresas onde trabalhei 

(Efacec, BBI Banco Borges & Irmão,...). A sensação que tive foi voltar à idade da 

pedra. O (mainframe) IBM não era minimamente amigável, como era na altura 

do Data General. Na Efacec as pessoas estavam ainda a sair do cartão perfurado 

e a experimentar com os primeiros terminais interactivos, que eram considerados 

uma coisa sofisticadíssima. Mas na Datamatic nós já só tínhamos aplicações 

interactivas e lidávamos com conceitos de bases de dados.” (Elisa Ribeiro). “Eu 

depois fui para a EDP e andei uns anos para trás em ambientes tecnológicos 

completamente diferentes. Tudo o que na Datamatic já se fazia on-line, na EDP 

ainda se fazia em batch.” (Américo Fernandes). Naturalmente que os comentários 

anteriores têm que ser lidos num contexto pessoal e não podem ser tomados como 

uma apreciação sobre as empresas citadas, cuja operação reflectia uma 

trajectória e um passado que a Datamatic não tinha, assim como requisitos de 

ambientes de exploração também diferentes dos vividos na Datamatic e seus 

clientes. Mas certamente que ilustram o choque cultural. 

 

 

6. Micromatic 
 

A última linha de negócio, internamente conhecida por Micromatic, foi 

importante nalguns negócios, mas nunca chegou a ser autonomizada ou a 
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representar um volume significativo de proveitos. Embora no início fosse intenção 

autonomizar a operação na forma de uma empresa independente, isso nunca 

chegou a acontecer. A sociedade nunca foi constituída. 

Num artigo publicado na revista da Associação Portuguesa de Informática 

(Marques e Machado, 1982) descreve-se um controlador sequencial programável 

“Micromatic 7065” para comando de máquinas transfer por actuação sobre 

electroválvulas hidráulicas e contactores de motores e baseado num 

microcomputador Acorn (realmente um “single board computer”, baseado num 

microprocessador 6502, de baixo custo – então £80) programado em código 

hexadecimal. O protótipo foi implementado em placas de circuito impresso de 

dupla face por processo fotográfico artesanal (sic) e o mesmo processo terá sido 

utilizado para a construções das várias unidades montadas, das quais sete 

tinham sido montadas até finais de 1980. 

O desenvolvimento e fabrico de uma placa de interface paralela para ligar os 

DGNova e impressoras japonesas Oki foi também feito pela equipe Micromatic, e 

equipou vários sistemas DTM vendidos pela Datamatic. O seu desenvolvimento 

foi muito mais complexo e demorado do que tinha sido antecipado, mas na 

realidade acabou por funcionar. Para a altura isso foi muito relevante, e mostrou 

a capacidade de realmente integrar componentes de marcas diferentes num 

sistema único, quando as interfaces proprietárias eram ainda a regra do mercado. 

Um dos primeiros clientes da Datamatic foi o Laboratório de Análises 

Clínicas Dr. Carlos Torres, no Porto, um dos laboratórios portugueses de 

referencia pela sofisticação do seu sistema de informação (então como hoje), e 

onde também existiu um Wang 2200 em fins dos anos 70. O objectivo era não só 

automatizar a elaboração e registo dos boletins de análise, como também fazer a 

aquisição directa dos resultados dos auto-analisadores. Para isso a Datamatic 

desenvolveu e construiu um controlador e data-logger, integrando a função com o 

restante sistema de informação – algo de uma sofisticação avançada para a 

altura, quando baseado em sistemas daquele tipo e dimensão. Na realidade o 

 

»«wp 26b (2003) 

21



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

esforço desenvolvido teve sucesso técnico (e outros laboratórios viriam depôs a ser 

clientes da Datamatic), mas terá sido um desastre financeiro.  

Cravinho e Fernandes (1983) fazem uma extensa referência aos 

desenvolvimentos da Micromatic (e da Datamatic) e promovem com esperança as 

expectativas geradas de uma intervenção capaz da tecnologia portuguesa nas 

novas ondas das tecnologias da informação e da automação. Nesse sentido a 

experiência da dita Micromatic teve um impacto no plano das políticas públicas 

muito superior ao seu contributo para a conta de resultados da Datamatic.  

Saliente-se ainda o esforço de divulgação da tecnologia feito. Sem orçamento 

para publicidade, a capacidade em escrever nos órgãos de comunicação era 

importante. Ver, por exemplo, Garrido (1981). 

 

 

7. Cinco anos atribulados 
 

“Em 1980 começa o crescimento da Datamatic. A partir daí perdemos todos a 

cabeça, o mercado estava muito receptivo”, comenta José Luís.  

A vantagem competitiva da Datamatic era ter um produto informático 

multiposto, relativamente standard, que se punha a funcionar em regime “turn-

key”, incluindo o treino das pessoas na operação, tudo a um preço atractivo para 

médias empresas.  

Para a parte comercial é contratado um dos vendedores com mais sucesso da 

Olivetti, conhecedor do mercado no Norte de Portugal. A grande maioria dos 

clientes é constituída por empresas de média dimensão, interessadas na 

funcionalidade do software integrado de gestão. Quase todas são “first time 
users”. De cerca de 20 clientes em meados de 1980, a Datamatic viria a ter cerca 

de 70 clientes em 1984, a maioria empresas do Norte de Portugal. Dos 57 clientes 

de sistemas DTM que até ao momento nos foi possível identificar, 95% eram do 

Norte, sendo que a maioria (68%) eram empresas do Minho. Praticamente todas 
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eram PMEs (com excepção dos ENVC – Estaleiros Navais de Viana do Castelo e 

da Casa do Douro). As empresas de comércio e serviços representavam 58% e as 

empresas industriais 37% (as restantes não foi possível identificar). Note-se que o 

número total de clientes da Datamatic foi superior aos clientes de sistemas DTM 

– sempre que possível a empresa vendia periféricos das suas representadas, por 

vezes a clientes esporádicos sem sistemas DTM.  

O crescimento da Datamatic faz-se assim à custa do (forte) crescimento do 

mercado, em especial das PMEs. A IBM só notaria a sua existência quando a 

Datamatic consegue ganhar um cliente habitual da IBM: os Estaleiros Navais de 

Viana do Castelo. Esse foi um dos clientes “não standard” ganhos pela empresa, 

para os quais foi necessário desenvolver software ou fazer extensas alterações nas 

soluções standard. Outros foram a Casa do Douro, a Câmara Municipal de Viana 

do Castelo, o “cash & carry” Arminho (posteriormente comprado pelo grupo 

Jerónimo Martins), o Laboratório de Análises Clínicas Dr. Carlos Torres. Para 

esses clientes foi preciso desenvolver aplicações especiais e mesmo soluções 

especiais de hardware, que absorveram muitos dos recursos disponíveis, 

atrasaram implementações e criaram dificuldades. E acabaram por ser desastres 

financeiros. No entanto pode-se compreender a apetência por clientes desse tipo. 

A margem da venda do hardware era então atraente (30% ou mais), o volume era 

grande e portanto também eram grandes as entradas iniciais para os contratos. E 

sem aceitar software à medida das especificações dos grandes clientes, não havia 

encomendas de hardware, cujo crescimento era indispensável para a tesouraria 

da empresa. 

Apenas se dispõe dos dados contabilísticos até final de 1982, tendo a empresa 

encerrado em meados de 1984. No anexo VII mostra-se o rápido crescimento das 

vendas até 1980, mesmo a preços constantes (de 1978). No entanto o 

endividamento cresceu muito, aproximando-se do dobro das vendas e o peso dos 

encargos financeiros ultrapassava já os 10% das vendas em 81-82. O número de 

pessoas cresceu até perto das 70 (em 82), uma dimensão muito significativa para 
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a época. O endividamento bancário, com fornecedores e sector público estatal 

dominam a estrutura do passivo em 1982. Com base na informação disponível, 

estima-se que a empresa poderá ter tido um prejuízo real de cerca de 15 a 20 mil 

contos por ano entre 1979 e 1982, que práticas criativas de contabilidade 

ajudaram a disfarçar durante algum tempo. 

“Quando eu entro para a Datamatic nos primeiros dias de Setembro (de 

1979), não há uma linha (de código) desenvolvida, ninguém tinha ainda visto a 

cor dos computadores e havia já não sei quantas encomendas e prazos de entrega 

ultrapassados”, recorda Fernando Ramos, actualmente professor na Universidade 

de Aveiro. 

Depois de um crescimento muito rápido das encomendas, a dificuldade em 

entregar a tempo as soluções (especialmente nos clientes “não standard”), em 

assegurar a manutenção do parque instalado (por falta de stock suficiente de 

peças de reserva), as dificuldades mesmo para importar os equipamentos já 

vendidos, em conseguir ultrapassar as dificuldades técnicas da integração de 

módulos de novos fornecedores começam a criar problemas insanáveis de 

tesouraria e nem uma operação de crédito (ao abrigo do SIII) a médio e longo 

prazo parece ter sido suficiente. “O negócio foi suportável enquanto havia 
crescimento das vendas. A parti  do momento em que as vendas desacele aram, 
acabou” (José Luís Monteiro). 

r r

 

 

8. Epílogo 
 

Em 1983 a crise financeira está instalada, agravada por problemas de 

Eduardo Bueso nalgumas das suas outras empresas (em especial na de moldes e 

na BSV, entretanto criada para o negócio de máquinas ferramenta transfer com 

controladores Micromatic). Também o mercado de trabalho se tinha alterado e 

rapidamente a maior parte dos técnicos (agora experientes profissionais...) 
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encontra com facilidade emprego alternativo, aproveitando muitos dos de fora da 

região para regressar às suas zonas de origem. Mas vários ficam por Braga. “A 
Datamatic funcionou mais como uma escola do que como uma empresa” (Eduardo 

Bueso). Cravinho e Fernandes (1983) reconhecem-no explicitamente. 

• Mas perto do final há ainda a criação do primeiro computador a ser 

comercializado com uma marca portuguesa. Usando um CPU da 

Bytronix (um DG – like (!!!)), um controlador de linhas assíncronas da 

Xislogic, uma banda da Cipher, uma unidade de disco da Priam, 

terminais AMD5, AMD22 e AMD32 da Lear Sigler e impressoras da 

Oki, tudo montado num “rack” desenhado para o efeito (e construído 

numa serralharia de Braga), o sistema integrado era comercializado 

com o nome Datamatic. O recurso ao processador Bytronix reflecte as 

dificuldades de aprovisionamento de equipamentos Data General, por 

óbvias razões financeiras, mas mostra também a capacidade 

inventiva da equipe. As cores dominantes eram o castanho nas partes 

estruturais e o creme nas tampas frontais (amovíveis) e painéis 

laterais, baseadas numa inspiração estética nos minicomputadores da 

Digital. Terão sido montadas e instaladas quatro ou cinco máquinas, 

vendidas a um preço típico entre os 3 e os 4 mil contos.  

• Em 1984 o negócio é encerrado e “dividido entre os sobreviventes”. 

Quatro novas empresas são criadas e dão alguma continuidade à base 

de clientes e de conhecimentos da Datamatic. Entretanto tinham-se 

gorado as tentativas de interessar na empresa alguns dos novos 

grupos económicos em formação (como o grupo Sonae), que 

ambicionavam vir a ter um papel relevante no mercado das 

tecnologias de informação.  

• A Mainforce assegurará durante algum tempo a manutenção dos 

sistemas instalados. A saída da Data General do mercado dos 
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minicomputadores e as modificações entretanto ocorridas no mercado 

de manutenção de hardware contribuíram para a inviabilizar. 

• A Inforap, baseada em Braga, herdou o apoio aos clientes de sistemas 

de gestão instalados, evoluiu para sistemas Unix e continua hoje 

operacional e de boa saúde. 

• A Microvideo herdou a representação de terminais e micros Televideo. 

Eduardo Bueso, através de um filho, liderou o processo. A empresa 

especializou-se em redes multiposto baseadas em micros e Ethernet, 

continuando a operar com base em Braga. 

• Finalmente José Luís Monteiro e outros formam em Braga a 

Infologia, recuperam para micros a larga experiência no 

desenvolvimento de aplicações de gestão e tornam-se uma empresa de 

referência em software para gestão administrativa em 

microcomputadores. A empresa migrou depois para o Porto. No final 

da década de 90 foi adquirida pelo grupo internacional Sage e 

continua uma referência no mercado português. 

Da Infologia saíram os empreendedores que criaram em Braga uma outra 

empresa actualmente de referência: a Primavera Software.  

Entretanto José Luís sai da Infologia em finais dos anos 90 e cria uma nova 

empresa (Vanguarda, com sede no Porto) onde reformata a sua experiência de 

software de gestão num ERP original e vocacionado para  PMEs. 

• Altamiro Machado regressa a tempo inteiro à Universidade do Minho, 

onde viria a liderar um dos pólos do projecto Minerva e chegaria 

depois a professor catedrático. Fundador do Departamentos de 

Informática (em Braga) avança depois, já no final dos anos 90, para a 

fundação de um novo departamento - o Departamento de Sistemas de 

Informação(em Guimarães). 

• Vários dos técnicos da Datamatic enveredaram pela carreira 

académica, sendo agora professores nas Universidades do Minho, do 
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Porto e de Aveiro – um desenvolvimento pouco habitual. Muitos dos 

outros ocupam hoje cargos de topo em empresas do sector. Vinda de 

“nowhere”, a Datamatic criou e deixou escola. 

Curiosamente uma das experiências mais valiosas e com mais sucesso da 

Datamatic não teve continuidade, por falta de empreendedor: a automação e 

informatização de laboratórios de análises clínicas, uma área onde tinha 

operacionalizado soluções para a época muito avançadas e onde não tinha 

concorrência próxima. 

• Á volta destas empresas e dos licenciados entretanto formados 

pela Universidade do Minho foi-se estruturando 

progressivamente um cluster regional de empresas de 

tecnologias da informação com um crescente protagonismo 

nacional e capaz de atrair hoje em dia operações de empresas 

importantes do sector (como, por exemplo, CPCis, WeDo, 

Enabler, SIBS, Sonae.com). 

O nome da Universidade do Minho acabou por ficar associado ao nome da 

Datamatic. Não há duvida que sem a UM, provavelmente não teria existido a 

Datamatic tal como existiu. No entanto, e ao contrário do que por vezes aparece 

citado (por exemplo, Cravinho e Fernandes (1983)), a Datamatic não recrutou 

licenciados da UM. O primeiro curso formado em Engenharia de Produção / Ramo 

de Sistemas pela U. Minho saiu para o mercado de trabalho em meados de 1981. 

O auge do recrutamento da Datamatic já tinha passado. Mas toda a temática das 

relações entre a Universidade do Minho e a Datamatic foi muito complexa e tudo 

menos linear e cooperativa. 

• “A Datamatic foi uma lufada de ar fresco que entrou em 

Braga, ao nível dos instrumentos de gestão e da utilização das 

novas tecnologias” (Manuela Machado) 

• “Quando viemos para Braga, depois de Moçambique e de 

Inglaterra, parecia que tínhamos voltado ao século passado. 
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Braga era uma cidade muito pequena, uma sociedade muito 

conservadora, muito fechada. Tanto o Eduardo (Bueso) como o 

Altamiro eram duas pessoas que não eram de maneira 

nenhuma típicas daqui” (Maria José Machado, casada com 

Altamiro Machado) 

Ou como três empreendedores de fora da região ousaram sonhar. E como uma 

nova Universidade criou sementes que germinaram, mesmo à sua revelia e 

contra a sua vontade de momento. Ou a essência do “clustering” de actividades 

ricas em conhecimento.numa base territorial.  
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Nota final 
 

O Professor Altamiro Machado (anexo VIII) faleceu em Abril de 2001, sendo 

então director do Departamento de Sistemas de Informação da Escola de 

Engenharia da Universidade do Minho. Nos últimos tempos desenvolveu esforços 

no sentido de outros recuperarem, interpretarem e compreenderem a trajectória 

da Datamatic e seus “descendentes”, assim de voltar a reunir a “comunidade 

Datamatic”. Este trabalho pretende também homenagear a sua memória de 

incorrigível “empreendedor académico”. 

 

Uma versão anterior e simplificada deste trabalho foi apresentada no XII 

Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (Aveiro, 

2002). 
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Anexo I 
 

Portugal, 1972 a 1987: cenário macro económico e sócio-político 
 
 

IPC PIB Des. Governo PR
% % %

1972 8,8 8

1973 10,5 11,2 Primeiro choque petrolifero 57º Ministério (Marcelo Caetano) Américo Tomaz

1974 27,9 1,1 1,7 colapso dos mercados coloniais ; 1º / 2º / 3º Gov Prov António Spínola

20,5 -4,3 4,4 Primeira crise / FMI I 4º / 5º Gov Prov (Vasco Gonçalves) Costa Gomes

18,2 6,9 6,2 absorção de mais de meio milhão de retornados 6º Gov Prov (Pinheiro de Azevedo)

27,3 5,5 7,3 crise de reservas de moeda estrangeira (76/77) I Gov Const (PS) : abertura do crédito, crescimento do deficit orçamental Ramalho Eanes

22,1 2,8 7,9 II Gov Const (PS/CDS); III / IV Gov Const: iniciativas presidenciais

24,2 5,6 7,9 Segundo choque petrolifero IV / V Gov Const: iniciativas presidenciais (Mota Pinto / M. L Pintassilgo)

1980 16,6 4,6 7,6 VI Gov Const (AD), Sá Carneiro (PM) / Cavaco Silva (M.Fin.): politica expansionista 

1981 20 1,6 7,3 Primeira sociedade financeira post-25.Abril VII / VIII Gov Const (AD, Pinto Balsemão) 

22,4 2,1 7,2 Segunda crise / FMI II VIII Gov Const (AD, Pinto Balsemão)

25,5 -0,2 7,8 Reabertura do mercado de capitais IX Gov Const (PS/PSD, Mário Soares)

29,3 -1,9 8,5 Máximo do sector emprearial do Estado (14% PIB)

1985 19,3 2,8 8,7

1986 11,7 4,1 8,4 X , XI, XII Gov Const (PSD, Cavaco Silva) Mário Soares
1987 9,4 5,5 6,9

IPC Variação (%) do indice de preços no consumidor
IPB Variação (%) do produto interno bruto a preços constantes de 1989
Des Taxa de desemprego (%)

Revolução 25Abril
1975
1976
1977
1978
1979

1982
1983
1984
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Anexo II 
 

IBM (Portugal): dados económicos 
 

 

Vendas Serviços Total Vendas Total RL RL Rent Liq Pessoas
(%) pc74 pc74 (%)

(M.c) (M.c) (M.c) (M.c) (M.c) (M.c)

4 99 436 535 19% 535 7 7 1%

5 99 505 604 16% 501 22 18 4%

6 95 567 662 14% 477 24 17 4%

7 207 635 842 25% 507 60 36 7% 527

8 193 798 991 19% 527 107 57 11% 524

9 382 1034 1416 27% 667 100 47 7% 514

0 543 1522 2065 26% 902 234 102 11% 511

1 804 2058 2862 28% 1150 339 136 12% 553

1982 nd nd nd nd nd nd nd nd nd

3 4418 3696 8114 54% 2734 290 98 4% 614

4 4862 4648 9510 51% 2916 634 194 7% 622
5 9853 5370 15223 65% 4407 1618 468 11% 620

Vendas Proveitos por vendas (milhões de contos)
Serviços Proveitos por prestação de serviços (milhões de contos)
Total Proveitos totais por vendas e prestação de serviços (milhões de contos)
Vend s(%) Percentagem dos proveitos por vendas relativamente aos proveitos totaispor venda e prestação de serviços
Total pc74 Proveitos totais por vendas e prestação de serviços (milhões de contos) a preços constantes de 1974
RL Resultados liquidos (milhões de contos)
RL p 74 Resultados liquidos (milhões de contos) a preços sonstantes de 1974
Rent Liq Rentabilidade (resultados liquidos como percentagem dos proveitos totais por vendas e prestação de serviços)
Pessoas Numero de trabalhadores

Fontes Relatórios e contas anuais (Companhia IBM Portuguesa)

 
 
 
 197
 197 

197 
 197
 197
 

197 
 198
 198
 
 
 198
 198
 198
 
 
 
 
a 
 
c
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Anexo III 
 

Proveitos por vendas: IBM, Regisconta e Olivetti (1977) 

ibm regisconta olivetti total

hw 207 407 113 727

serv 635 109 37 781

tot 842 516 150 1508

% hw 25% 79% 75% 48%
Fontes Relatórios e contas das empresas (1977)
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Anexo IV 
 

Datamatic: software para transitários 
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Anexo V 
 

DTM 100 Folheto promocional (Datamatic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fotografia do sistema foi tirada no Hotel do Elevador, no Bom Jesus (Braga)  
por altura de uma sessão de apresentação publica dos sistemas DTM (provavelmente em 1979) 
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Anexo VI 

 
Sistema de gestão integrado 

Sistema modular, adaptado ao funcionamento interactivo com base de dados única 

 

Módulos: 

 

Gestão contabilística e financeira 

Contabilidade geral e analítica 

Contabilidade orçamental 

Tesouraria 

Imobilizado 

Rácios 

 

Gestão de pessoal 

Salários 

Imputação de mão de obra 

Controlo de ponto 

 

Gestão de aprovisionamento 

Inventário permanente 
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Controlo económico de stocks 

Compras 

 

Gestão comercial 

Carteira de encomendas 

Facturação 

Marketing 

Controlo de vendedores 

 
Fonte: folhetos promocionais Datamatic 
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Anexo VII 
 

Datamatic: Proveitos por vendas e prestação de serviços 
(preços correntes e preços constantes 1977) 

 
 78 79 80 81 82

Proveitos por vendas 1824 8656 42806 58417 54343
Proveitos por prestação de serviços 370 3045 14897 12079 19227
Proveitos por vendas e prestação de serviços 2194 11701 57703 70496 73570
Idem, a preços constantes de 1978 2194 9421 40982 43841 40158

Passivo total 2488 24587 58815 103195 123550
Encargos financeiros 274 1083 3438 8817 9739
encargos financeiros / vendas (%) 12% 9% 6% 13% 13%

Pessoas 3 5 34 53 65
Despesas com pessoal 511 2645 15231 24395 25323
Idem, a preços constantes de 1978 511 2130 10817 15171 13823

Passivo:
Emprestimos bancários (cp) 0 3288 5449 8715 10514
Emprestimos bancários (mlp) 33000 31000
Fornecedores 581 13392 15190 43766 50183
Sector publico estatal 307 834 2949 5343 9314
Unidades: contos
Fonte: Relatórios e contas anuais da Datamatic
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Anexo VIII 
 

Altamiro Barbosa Machado (1944-2001) 
 

 
1ª CAPSI (Congresso da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação), Guimarães, 2000 

Imagem extraída de uma gravação vídeo 
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Anexo IX 
 

Datamatic: passivo e encargos financeiros 
(Unidades: contos) 
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Anexo X 
 

Datamatic: pessoal 
(Unidades: numero de pessoas e contos) 
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Anexo XI 
 

Datamatic: estrutura do passivo 
(Unidade: contos) 
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