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Sobre a Primavera Software 
 

“Foi a primeira empresa em Portugal a fazer "software" de gestão 
para Windows, faz 10 anos em Dezembro próximo [2003]. Com mais 
de 35 mil empresas a utilizar os seus produtos, a Primavera Software 
é líder do mercado nacional de "software" de gestão para as pequenas 
e médias empresas (PME). Com capitais 100 por cento nacionais, 
contribuiu também de forma decisiva para colocar Braga no mapa 
português das Tl. O sucesso foi "uma surpresa", disse a Computadores 
Jorge Batista, administrador e sócio-fundador [...]. Nas palavras de 
José Dionísio, também administrador e sócio-fundador, "tudo 
aconteceu porque os primeiros produtos foram 'best-sellers'. Mas, em 
1993, numa altura em que o DOS ainda era rei, os dois "adivinharam" 
correctamente que o Windows, da Microsoft, iria rapidamente tornar-
se uma plataforma incontornável. As motivações para criarem a 
Primavera foram sobretudo duas, recorda Jorge Batista: "efectiva 
necessidade" e também "uma questão de oportunidade".  
 

In Jornal Público, Suplemento Computadores de 10.03.2003 

 

A introdução acima, citada do artigo saído nas páginas centrais do suplemento de 

informática do jornal Público, incorpora num curto texto muito dos aspectos que fazem com 

que a Primavera Software seja hoje uma referência incontornável na abordagem dos “Casos 

do Sucesso”, em qualquer óptica nacional e, por maioria de razão, numa óptica regional.  

Expressões como “primeira empresa em Portugal a fazer "software" de gestão para 
Windows”, “líder nacional do software de gestão para PMEs”, “ mais de 35 mil empresas a 
utilizar o seus produtos” “contribuiu [...] para colocar Braga no mapa Português das TI”, “10 
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anos de existência” ou “capitais 100 por cento nacionais” explicam por si só por que a 

Primavera Software tem neste trabalho um espaço reservado. Da sua génese, evolução e 

perspectivas de futuro vamos falar um pouco, num enquadramento e com um preocupação 

que se prende também com a sua região: o Minho.  

Complementando o que acima foi dito, a Primavera Software é uma empresa portuguesa 

que se orienta para o desenvolvimento especializado de soluções de software de gestão 

empresarial. Fundada em finais de 1993, ao fim de 10 anos de actividade pode ser vista 

como uma referência no panorama nacional, atingindo um volume de facturação na ordem 

dos 5 milhões de euros, com uma base instalada de cerca de 35 000 clientes e 100 000 

utilizadores em Portugal e nos PALOP. Com sede em Braga, seu local de origem, e uma 

filial em Lisboa, emprega já mais de 90 colaboradores e faz da qualidade e da inovação as 

traves mestras da sua missão. 

 

 

Génese 

 
10 anos de percurso 
 
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 Primavera 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 
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“First mover” 

No início da década de 90, eram muitas as soluções de software de gestão existentes no 

mercado português desenvolvidas sobre a plataforma MS-DOS. A simplicidade e baixo custo 

da plataforma tinha permitido o surgimento e a popularização dessas soluções, com 

mercado formado sobretudo nos gabinetes de contabilidade e no segmento das pequenas e 

médias empresas. Na altura, os futuros fundadores da Primavera Software eram quadros 

de uma das empresas de maior sucesso no sector – a Infologia – onde tinham vindo a 

cimentar um forte conhecimento do mercado, das suas necessidades, da sua forma de 

abordagem e das lacunas existentes em termos de soluções e tecnologias. 

O lançamento do Windows 3.1 em 1992 veio de certa forma perturbar o status quo do 

desenvolvimento de software, introduzindo no mundo dos computadores pessoais um 

paradigma de interface que, não sendo novo (lembremo-nos do Mac e das workstations 

Unix), parecia representar uma forte aposta da Microsoft em termos de direcção da sua 

tecnologia. Foi aqui que José Dionísio e Jorge Batista viram a sua oportunidade. As 

software-houses desse tempo tinham as suas linhas de desenvolvimento fortemente 

orientadas para as tecnologias estabelecidas e os seus recursos humanos treinados para as 

explorar de forma madura. Abraçar a mudança de paradigma que se desenhava era um 

desafio que comportava um risco elevado mas que poderia significar uma oportunidade 

imensa para quem o ousasse correr.  

“Quando surgem novas gerações de tecnologia há sempre oportunidade de alguém entrar 
nessa onda e outros ficarem para trás. E eu penso que foi isso que aconteceu: os 
fornecedores de soluções tradicionais não agarram a oportunidade, que era o arranque do 
Windows, e a Primavera agarrou! E fez disso uma bandeira e foi evangelizadora até ao 
limite!”  
O primeiro produto Primavera – o Contalib, uma solução de contabilidade para 

profissionais liberais – surgiu para um mercado onde já havia Windows – algumas muito 

pequenas empresas e os profissionais liberais. Tendo sido um sucesso de vendas, marcou o 

início de uma linha de produtos e sustentou o arranque da empresa e os seus primeiros 

anos de vida, virados para uma actividade intensa de desenvolvimento. A Primavera colheu 
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assim os primeiros frutos da sua aposta em ser o “first mover” em Portugal no mercado do 

software de gestão para a plataforma PC / MS Windows, dado que os seus concorrentes só 

reagiram 4 anos depois. 

Ao longo destes primeiros 4 anos a Primavera dedicou-se a desenvolver intensamente, 

tendo em vista a constituição daquilo que era o núcleo de software fundamental para a sua 

actividade: Gestão Comercial, Contabilidade, Tratamento de Imobilizado e Processamento 

de Salários. Este núcleo de quatro programas base era considerado imprescindível para que 

a sua actividade se pudesse desenvolver de forma credível. Na realidade, desde o início que 

a Primavera apostou em chegar ao mercado através de parceiros e, para obter a confiança e 

a adesão desse canal de distribuição, era fundamental ter uma solução completa e não 

apenas parte de uma solução.  

Foi desta forma que a Primavera, constituída em Dezembro de 1993, começando com 2 

pessoas, passa a 5 quase de imediato, depois a 15, até atingir os 93 colaboradores actuais. 

O estabelecimento da marca Primavera 

A abordagem de marketing foi decisiva para o sucesso da estratégia da Primavera Software 

e, desde muito cedo, foi pensado o marketing-mix mais adequado ao alvo que se pretendia 

atingir: um produto diferenciado pela tecnologia envolvida, uma política de preços que veio 

a tornar-se um referencial no domínio da comercialização de software de gestão em 

Portugal, uma linha de promoção e comunicação destacando a marca e promovendo uma 

imagem de inovação, e uma estratégia de distribuição assente numa rede de parceiros 

qualificados. 

Esta abordagem permitiu à Primavera afirmar-se como a marca de referência no domínio 

do Software de Gestão para PME’s, substituindo de, forma gradual e consistente, as 

referências existentes, nomeadamente as da Infologia, que tinham tido esta posição de 

privilégio durante praticamente todo o reinado do DOS.  

A Primavera conseguiu “apanhar e entrar na onda” provocada por uma mudança de 

tecnologia que foi significativa, enquanto outros concorrentes se deixaram ficar para trás. 

Soube aproveitar esta mudança, assumindo os riscos e custos associados à necessidade de 
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evangelizar o mercado e ultrapassar as barreiras à adopção do novo ambiente. Ao agarrar 

essa bandeira e assumir essa cruzada, a Primavera fê-lo com uma aposta muito forte ao 

nível da imagem da empresa e dos valores que representa, o que aliás tem vindo a ser uma 

característica marcante ao longo de todo o seu percurso. Em 4 ou 5 anos, o nome Primavera 

tinha-se imposto no mercado. 

O investimento planeado ao nível de afirmação da marca era uma imposição, num mercado 

– software de gestão para PME – que estava ocupado, no qual as parcerias e as relações 

estavam estabelecidas. Não se tratava de desbravar terreno mas de conquistá-lo e essa 

conquista só era possível criando uma forte apetência para a marca junto de potenciais 

clientes e junto de potenciais parceiros.  

E porque este é um mercado sempre sujeito a mutações e ao surgimento de novas ameaças e 

oportunidades, implica que exista sempre um “back-office” de actividade de marketing, não 

na perspectiva de um trabalho de retaguarda “adormecido” mas num trabalho que tem de 

se caracterizar pela capacidade de inovar, de quebrar barreiras, de manter sempre uma 

imagem forte e com as características que deram notoriedade à Primavera. 

Curiosamente, a falta de tradição dos produtores nacionais nas áreas do Marketing e da 

construção de uma marca fez com que a própria aproximação da Primavera a estas áreas 

resultasse num factor de afirmação e de reforço da sua capacidade de liderança.  

O domínio do canal 

A “escola Infologia” desempenhou um papel determinante na estruturação da estratégia de 

canal da Primavera Software. Essa experiência tinham-na José Dionísio e Jorge Batista e 

montaram a sua rede de parceiros com base em regras muito claras: ao contrário da grande 

maioria das software-houses da altura, que endereçavam directamente os seus clientes, a 

Primavera decidiu actuar no mercado apenas por via indirecta, deixando espaço para os 

distribuidores construirem a sua própria oferta, adicionando valor ao produto Primavera 

com componentes específicas de serviço e conhecimento do mercado e dos processos de 

negócio. 
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É hoje reconhecido que o “know-how” existente no desenvolvimento e gestão da rede de 

parceiros que constitui o canal de distribuição foi uma das mais significativas valias com 

que contou o projecto Primavera. Citando os seus fundadores, “não era possível desenvolver 
uma Primavera sem a existência de uma experiência significativa neste modelo comercial e 
na gestão de um canal de distribuição. Possivelmente teríamos sido apenas mais uma 
software-house, semelhante a tantas outras que existiam, vendendo os seus produtos 
directamente aos seus clientes”. Na mesma lógica, a importância deste “know-how” 

constituíu uma forte barreira à entrada neste nercado por parte de outros concorrentes, que 

possuiam experiência na área do software de gestão, possuiam os meios humanos e 

financeiros para avançar para o desenvolvimento de uma linha de produtos na plataforma 

MS-Windows mas estavam fortemente limitados nas suas capacidades e competências para 

construir e gerir um canal de distribuição. Este foi, de facto, um “handicap” significativo 

para potenciais novos actores, contribuindo assim para incrementar a probabilidade de 

sucesso do projecto Primavera. 

Cumulativamente, ao longo do desenvolvimento do projecto, foi determinante para a 

consolidação do canal de distribuição, o estabelecimento de regras de formação de técnicos 

qualificados, tendo sido definidos mecanismos de certificação profissional que assegurassem 

um nivelamento de conhecimentos e práticas consentâneas com os padrões de qualidade 

pretendidos para cada extracto de intervenção definido para os parceiros. 

Este processo de formação e certificação dos níveis de competências dos parceiros encontra-

se alinhado com a preocupação de defesa da marca e do seu prestigío, contribuido para a 

imagem de qualidade, de diferenciação e de rigor que a Primavera veicula, e está 

corporizado num projecto dentro do projecto global Primavera, que é a Academia 

Primavera.  

O domínio do canal passa ainda por ter uma noção de que o interesse dos parceiros é função 

de várias variáveis e, nesse sentido, a sensibilidade e o interesse do cliente em relação à 

marca é de ponderação fundamental. Nesta lógica, e em particular no arranque do projecto, 

a Primavera canalizou muito do seu esforço de imagem junto do cliente final – que não 

tencionava endereçar directamente – como uma forma de criar neste uma predisposição e 
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uma apetência que motivassem os parceiros para a superação de determinadas formas de 

inércia que por vezes vinham a demonstrar.  

A ultrapassagem dos tabus e o “adormecimento” da concorrência 

Um factor importante a considerar no lançamento de uma nova tecnologia ou um de um 

produto nela suportado, fundamentalmente se aquela altera os paradigmas ou se afirma 

disruptiva, reside na inerente resistência à mudança e nos tabus e obstáculos que 

“automaticamente” se levantam.  

Um exemplo desta situação surge magnificamente ilustrado na recordação que os 

fundadores da Primavera mantêm das dificuldades associadas à aceitação do uso do rato 

nas aplicações de contabilidade. Pragmaticamente, para combater a inibição e a resistência 

que o dispositvo e a filosofia de janelas provocavam então nalguns utilizadores, chegaram a 

ser efectuadas demonstrações de produtos desenvolvidos para Windows com o rato 

guardado no bolso, numa aproximação “text-oriented”. Se hoje tudo isto nos parece contra-

natura, nesse tempo era a forma mais expedita de enfraquecer a resistência de uma 

barreira bem identificada. 

Mas este exemplo anedótico, na dupla acepção do termo, é apenas uma ilustração de toda 

uma pressão que foi necessário desenvolver para gerir a mudança e a adopção de novos 

paradigmas em diversas frentes de intervenção: no mercado, nos clientes potenciais, nas 

empresas que eram fundamentais para a consolidação do canal de distribuição.  

Passado que foi este percurso, importa hoje ter a noção de que a natureza e a dimensão dos 

frutos colhidos no final deste longo processo, deve também muito ao “adormecimento” dos 

produtores que lideravam na altura. Com isso, “concederam” à Primavera todo um período 

necessário ao amadurecimento do mercado, à sensibilização dos clientes e ao alinhamento 

dos parceiros, por um lado, e à sua captação para o Universo Primavera, por outro: num 

mercado pequeno, como é o Português, este “timing” foi crucial.  

Ainda acerca deste fenómeno de adormecimento, impõe-se reviver que, ao longo dos quatro 

anos de desenvolvimento do núcleo de base, não surgiram alternativas credíveis por parte 

de outros “players” que pudessem por em causa o “timing to market” perfeito para a 
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afirmação em força dos produtos e da marca Primavera – o software de gestão para PMEs, 

em ambiente Windows, estava definitivamente associado à marca Primavera.  

O desenvolvimento da relação e articulação de canais 

Necessariamente que na relação com o canal há todo um percurso de construção de cultura 

e de relação, que começa com a criação de um clima de confiança, que passa pela definição e 

reconhecimento de uma cultura de complementaridade entre a Primavera e os seus 

parceiros. E o percorrer esse percurso permitiu evoluir desde um estado inicial, onde a 

comunicação directa com o cliente era quase tabu – o simples envio de uma carta era por 

vezes olhada de soslaio e/ou questionada por alguns parceiros – até a um estado actual, 

onde se pode constatar uma intervenção directa e institucional da Primavera junto dos 

clientes, por razões adiante referidas, sem que isso afecte – bem pelo contrário – a relação 

com o canal de distribuição. 

De facto, face a um crescimento na dimensão dos negócios e de clientes com necessidades 

mais complexas, verifica-se uma alteração na forma como a Primavera se relaciona com o 

mercado. A Primavera surge cada vez mais próxima do cliente, para avalizar e credibilizar 

as soluções propostas, dar confiança e disponibilizar competências. Esta abordagem, que 

poderia parecer, na prática, a institucionalização de um canal de vendas directo, é, na 

realidade, uma aproximação sempre feita de forma articulada com o canal indirecto. 

"Na Primavera temos uma regra: tudo o que se vende tem de passar pelo canal. O canal tem 
de ter interesse na venda dos produtos e dos serviços Primavera. E se hoje estamos mais 
próximos do cliente final - temos que estar para credibilizar - estamos com o canal! Vamos 
aos negócios, ajudámos a fazer o negócio, apoiamos a implementação... mas sempre com o 
canal presente, em parceria!” 
Há diferentes modelos para esta triangulação: na maioria das situações, o parceiro de canal 

surge perante o cliente como “prime-contractor” e, mesmo quando assim não é, por vezes 

por exigência do cliente, a relação tem sido e pretende-se que continue a ser, de forte 

retorno para o parceiro ou parceiros envolvidos (como exemplo, não há licenças de software 

vendidas directamente pela Primavera).  
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Um outro exemplo de articulação de acções, têm sido as campanhas de marketing directo 

realizadas pela Primavera, que têm resultado num número significativo de oportunidades 

qualificadas entregues ao canal indirecto. 

A não canibalização do canal indirecto pelas iniciativas directas tem sido, pois, uma 

preocupação constante da Primavera que, tendo construído uma relação de confiança e 

valor com os seus parceiros ao longo de 10 anos, procurou sempre deixar claro para estes 

que esta acção combinada de canais é uma forma de potenciar novos negócios para todos, 

necessária quando a escalada implica uma abordagem directa ao topo da pirâmide, criando 

o espaço para uma entrada de parceiros na concretização dos negócios e dos projectos.  

Além do mais, fruto do maturar da relação os parceiros tem hoje uma percepção nítida que 

esta cultura e este “modus operadins” de complementaridade fazem parte dos esteios de 

suporte da Primavera, não apenas do seu sucesso mas, inclusive, da sua própria existência.  

A plataforma tecnológica como complemento da relação de parceria 

Dentro do espírito de desenvolvimento do negócio através da incorporação de valor 

acrescentado por parceiros, o desenvolvimento da plataforma tecnológica da Primavera está 

marcado desde o seu início por uma preocupação da estruturação de um sistema aberto. 

Quer isto dizer que havia o objectivo de desenvolver uma plataforma tecnológica que 

permitisse aos parceiros o desenvolvimento de “add-ons” aplicacionais directamente sobre a 

plataforma Primavera, construído assim soluções com valor acrescido nas áreas específicas 

de conhecimento e de intervenção de cada parceiro. 

Por outro lado, a adopção de tecnologias disponíveis e testadas no mercado, evitando o 

desenvolvimento de abordagens próprias, o que não só poupava todo esforço de “reinventar 

da roda”, como permitia uma mais fácil integração dos parceiros que pretendia desenvolver 

sobre a plataforma.  

Exemplificando esta abordagem, na Inforpor 2004 estiveram presentes 9 empresas, que 

apresentaram soluções, integrando os seus produtos verticais com a tecnologia Primavera 

ou implementando extensões específicas sobre a plataforma. 
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A adopção desta atitude como imagem e filosofia de marca encontra prova “de facto” nos 

custos adicionais que estão associados a uma abordagem de desenvolvimento aberto, 

quando confrontado com os menores custos associados ao desenvolvimento de soluções auto-

contidas. Custos adicionais, quer em custos, quer em “time-to-market”, que são de risco 

num mercado reduzido como é o nacional.  

 
 
Primavera: uma Empresa do Minho? 

Uma empresa do Norte no mercado nacional 

A Primavera é um exemplo significativo das muitas empresas sedeadas no Norte – e no 

Minho em particular – que se afirmaram perfeitamente num âmbito de actuação nacional, e 

que, dentro desse âmbito, encontram no Sul a componente mais significativa do seu 

mercado. 

Numa sociedade tão fortemente polarizada em torno do centro de atracção que é a capital 

do País, poder-se-ia questionar como foi vista pelo mercado esta iniciativa de uma empresa 

de génese nortenha, procurando afirmar-se desde cedo numa dimensão nacional. 

Curiosamente, ao analisarmos a segmentação geográfica dos clientes da Primavera, 

verificamos que a aceitação dos seus produtos é maior no Sul do que no Norte, e sempre 

assim foi, desde a primeira hora. As razões para este comportamento do mercado podem ser 

várias: por um lado, uma forte implantação, em termos históricos, da Infologia como 

fornecedora de software de gestão para as PME’s no Norte; por outro, uma maior 

dificuldade verificada neste tecido empresarial em entrar cedo nas ondas de mudança 

tecnológica; por fim uma maior apetência e abertura nas empresas do Sul para investir em 

“novidades” em termos de TI’s. Quando há lançamento de novos produtos ou linhas 

tecnológicas (por ex. aplicações “web enabled”) a maior adesão começa por vir do Sul. “Há 
claramente um maior pioneirismo nas empresas que estão mais a Sul para a 
experimentação de novas tecnologias do que nas empresas que estão mais a Norte! E isso 
sentíamos à 10 anos e sentimos hoje!...”  
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E actualmente, com o reforço da aposta da Primavera no mercado das soluções de maior 

dimensão, esta geografia do mercado tende a acentuar-se, dadas as própria características 

do mercado.  

A constatação desta realidade não constitui um factor de preocupação para a Primavera. 

Por um lado, porque a experiência continuada permitiu mostrar que esta “configuração” era 

viável. Por outro lado, passada a necessidade de vencer a barreira de “distanciamento” da 

capital nos primeiros anos, existe hoje a percepção que a Primavera, a este nível, já não 

necessita de se preocupar com esta questão! 

“Nos primeiros anos houve a necessidade de vencer a barreira da distância... Hoje já não 
sentimos isso… Já não sentimos que a Primavera, pelo facto da sua sede e da sua força de 
decisão estar em Braga, perca ou ganhe em relação a outras empresas que estão sedeadas 
em Lisboa. Hoje a Primavera é claramente uma empresa com uma visibilidade nacional!” 

O berço da Primavera 

A Primavera nasceu no Minho, mais precisamente em Braga, por necessidade. Numa fase 

de arranque e com as inerentes limitações e cuidados financeiros, os seus promotores a isso 

foram levados como a solução mais natural. Hoje, pode concluir-se que isso não foi um 

constrangimento ao crescimento e evolução da Primavera, que, partindo do berço minhoto, 

adquiriu notoriedade e visibilidade nacional. 

E, se em termos comerciais se revelou decisivo apostar num escritório e operações em 

Lisboa – a delegação de Lisboa divide os cerca de 20 quadros por duas áreas principais: a 

comercial e a formação – do ponto de vista da produção (engenharia, desenvolvimento de 

produtos, suporte técnico) tem-se verificado não haver quaisquer impedimentos a que essas 

operações se possam desenrolar a partir de Braga. 

Bem pelo contrário, já que aí é possível dispor de um forte manancial de competências em 

Tecnologias e Sistemas de Informação, como adiante se referirá, acrescido de uma 

envolvente de custos operacionais muito mais baixos do que em Lisboa, o que leva os 

responsáveis da Primavera a afirmar que, começar lá este projecto teria sido muito mais 

difícil, mesmo impossível.  
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O papel da Universidade do Minho 

Quer José Dionísio quer Jorge Batista tiveram a sua matriz de formação em Engenharia, 

na Universidade do Minho, tendo-se ambos licenciado em Engenharia e Sistemas 

Informáticos. Surge então naturalmente o ir procurar à fonte original do saber os recursos e 

as competências necessárias ao lançamento do projecto Primavera. 

A primeira equipa de colaboradores entusiastas de lá nasceu e foi decisiva para o sucesso do 

projecto, como decisivo foi ao longo dos anos poder ir melhorando e afinando a “nossa célula 

de produção”, com pessoas que fizessem a diferença. 

A aposta nos recursos humanos qualificados e motivados é algo que sempre esteve na 

primeira linha das preocupações da Primavera. Nas palavras de José Dionísio reflecte-se 

essa preocupação”  

"Sempre acreditamos – e continuamos a acreditar hoje – que o sucesso de uma empresa, em 
particular nesta área das TI, se faz se  possuir uma equipa com valências e níveis de 
competências acima dos das equipas nossas concorrentes. Sabemos que se tivermos uma 
excelente equipa, teremos excelentes produtos; se tivermos uma equipa mediana, teremos 
produtos medianos e se tivermos uma má equipa, teremos um mau produto! E é por isso 
não é possível liderar o mercado com equipas más ou medianas" 
A Universidade do Minho tem sido assim um dos factores ambientais com maior 

importância para a montagem e consolidação das operações da Primavera na localização 

geográfica escolhida. Com esta vizinhança e com as relações de proximidade que vem com a 

Universidade mantendo, a Primavera consegue ter disponíveis recursos de qualidade “à 

saída da fábrica”, o que foi essencial, sobretudo nos primeiros 6 a 7 anos de empresa: “Um 
projecto deste tipo ganha muito em estar junto de uma instituição Universitária”. 
E as vantagens são multilaterais, já que para os próprios alunos saídos da Universidade do 

Minho se criam oportunidades locais de emprego com forte potencial de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional. Hoje em dia, trabalhar na Primavera é visto como uma 

situação de prestígio. 

Importa porém referir que esta proximidade de Recursos Humanos não isentou a 

Primavera de atravessar momentos mais complexos, nomeadamente em períodos de pico da 
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procura de recursos, onde era necessário competir com muitas empresas de prestígio que 

ofereciam salários muito elevados. Hoje, não apenas pela estabilização da procura, mas 

sobretudo pela afirmação do projecto Primavera, estas dificuldades tem uma menor 

dimensão. 

A inserção no tecido social da região 

Uma empresa pode entender-se a si própria como uma entidade auto-contida, muito focada 

na satisfação dos interesses dos “stakeholders” tradicionais. Numa outra perspectiva, a 

empresa pode determinar-se num universo de actuação muito mais lato, encontrando em si 

mesma desígnios sociais que a levem a desenvolver outro tipo de interacções com a 

sociedade em que se insere, que não somente os directamente ligados à sua actividade e 

negócio principais. 

A Primavera Software tem procurado encontrar esse espaço de intervenção alargada no 

tecido social da região, seja através de apoios e patrocínios a colectividades e actividades 

locais, como por exemplo tem feito na área do desporto, seja no seu envolvimento em 

iniciativas e foruns regionais visando a inovação e o desenvolvimento na área das 

tecnologias. 

Neste âmbito mais específico das Tecnologias da Informação, desde o seu início a Primavera 

não tem uma visão minimalista nem cerceada das relações, seja com a concorrência, seja 

com as instituições. A sua participação em espaços e fóruns de discussão e colaboração é 

uma atitude normal, numa óptica de partilha e de construção de oportunidades. 

Nesta área, é sabido que o Minho procurou criar uma imagem de região tecnológica – 

muitas vezes referida como “Silicon Valley português” – e é reconhecido que a dinamização 

desta realidade pode representar um potencial elevado, que pode ser explorado pela a 

região, pelas empresas que já estão no terreno e pelo nascimento de novas empresas.  

Obviamente que ir mais longe implica, desde logo, o envolvimento e o contributo dos actores 

locais: a Primavera tem dado esse contributo, outros actores tem dado o seu contributo, mas 

a crise generalizada vivida nos últimos anos tem induzido uma pulsão de isolamento 

(“avançar sozinho”) em muitas empresas que até aí tinham procurado soluções de 
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cooperação e complementaridade. De momento, vive-se um sentimento de forte 

competitividade num mercado de oportunidades escassas e esse sentimento tem toldado a 

visão associativa e feito murchar algumas iniciativas. 

Na opinião dos responsáveis da Primavera, para além destas razões conjunturais, há que 

reconhecer que existem barreiras culturais a ultrapassar, que não há uma tradição nacional 

de cooperação entre empresas, e isso implica maior esforço e predisposição para afirmar 

Portugal e as empresas portuguesas, nomeadamente em termos internacionais. Importa 

assim melhorar a intervenção empresarial para dar continuidade à afirmação regional 

nestes domínios, como também importa melhorar a sincronização com o ambiente local, com 

outros “players” importantes na região, como as associações, a Universidade, as autarquias, 

que têm que intervir com o seu peso institucional e que têm estado demasiado ausentes 

neste processo, excepção feita à AIMinho, até pela sua própria missão.  

Os empreeendedores do projecto Primavera Software acreditam, fundamentados na sua 

própria experiência, que a Tecnologia pode abrir enormes oportunidades para a região do 

Minho. Por isso, importa que seja clara a intervenção das autarquias e da Universidade, 

mostrando a sua compreensão de que esta via é importante para fazer evoluir a região, para 

atrair investimentos, para mudar mentalidades, para transformar o próprio tecido 

empresarial. 

 

A próxima década... 

 
Olhar a próxima década foi um desafio de reflexão com olhos postos num horizonte talvez 

demasiado longínquo. A razão de ser deste desafio prende-se, todavia, com a necessidade de 

coerência com a abordagem que foi usada noutros casos e que consiste em antecipar 

cenários e analisar prospectivamente um período idêntico ao que ficou para trás...  
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Que Mercado? 

Sendo a análise prospectiva uma “actividade de risco”, em particular nestes domínios, surge 

como fundamental na minoração desse risco analisar o que é e como pode vir a evoluir o 

mercado. Actualmente, o mercado do software de gestão ainda mostra uma grande 

dispersão em termos de fornecedores. Segundo dados fornecidos pela Primavera, a sua 

liderança traduzia-se em 18%, seguida pela SP e pela SAGE, com 8% cada. A parte mais 

significativa do mercado é dominada por pequenas empresas, que são da ordem das 

centenas, com uma grande dispersão geográfica e com uma actuação de proximidade. Da 

mesma forma – ao contrário do que por vezes também parece evidente – ainda há muito 

software que é de produção interna, nomeadamente nas maiores organizações. 

Assim sendo, o primeiro desafio está na conquista desse mercado pulverizado e não, como à 

primeira vista poderia parecer, na conquista de quota de mercado aos concorrentes mais 

conhecidos. Este é um factor positivo ao encarar a “próxima década”. 

A evolução da tecnologia, como potenciadora do mercado 

Numa outra vertente, a digitalização das organizações, que se traduz pelo quebrar 

electrónico dos muros da organização e pela adopção de tecnologias e aplicações num 

ambiente de maior comunicação interna e externa, parece provocar, por si só um aumento 

significativo da dimensão do mercado: mais utilizadores a usarem mais aplicações.  

Este desafio implica passar dos sistemas informáticos tradicionais, que estiveram na base 

da “informatização” interna e operacional das empresas, para uma nova fase, que permita o 

fluxo da informação entre a empresa e as entidades com as quais interage. Este fluxo de 

informação começa logo no âmbito dos colaboradores da empresa e estende-se depois aos 

clientes, aos fornecedores, à banca e ao fisco.  

Ainda dentro desta linha da evolução tecnológica, existe um espaço de desenvolvimento 

associado ao aproveitamento do potencial da Internet, enquanto meio de divulgação e meio 

de comercialização. Ao eliminar ou pelo menos diminuir barreiras, a Internet surge como 
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uma oportunidade e como uma ameaça para quase todas as organizações O que significa 

que, se por um lado as empresas podem tirar partido de uma oportunidade que hoje em dia 

está mais madura e é mais real, por outro lado também podem ser facilmente penalizadas, 

pela entrada “electrónica” dos seus competidores - nacionais ou internacionais - nos seus 

mercados. Hoje em dia, as empresas surgem ao consumidor de uma forma 

desmaterializada, ou seja, através daquilo que o consumidor percepciona através do site.  

Por estas diferentes razões – embora de génese comum – as empresas fornecedoras de 

soluções informáticas tem um importante papel a desempenhar juntos dos seus clientes – 

35 mil empresas no caso da Primavera. O assumir deste papel – que pode ser visto até como 

uma enorme responsabilidade social – acaba por proporcionar um mercado de dimensão 

muito significativa. 

O reverso da medalha: o aumento da complexidade das soluções 

Do que vimos anteriormente a preocupação não parece estar na diminuição ou na 

exiguidade do mercado: Os anos mais próximos parecem oferecer múltiplas oportunidades, 

que nas mais diversas formas acabam por se traduzir num aumento do mercado segundo 

distintas dimensões. 

As maiores dificuldades parecem advir do aumento da complexidade da actuação no 

mercado, o que leva a organizações como o Primavera deixem de ter o seu contexto de 

intervenção tão claramente definido e demarcado o seu espaço de actuação e de 

competências, o que implica uma expansão segundo diferentes dimensões. 

Actuar num mercado associado à “digitalização das organizações”, utilizando a expressão da 

Primavera, parece indiciar a necessidade de abordar soluções mais complexas que resultam 

de dois factores fundamentais. O primeiro prende-se com a diversidade e o número de 

componentes que podem estar envolvidos nestas soluções, aos mais diversos níveis, e a 

segunda prende-se com a novidade e a curva de aprendizagem que está associada a esses 

produtos ou a essas abordagens de ruptura. Este é um facto reconhecido pela Primavera, 

que naturalmente realizou experiências em áreas novas e que, também naturalmente, nem 
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sempre forma bem sucedidas. Daí resultou, no entanto, um património importante, fruto da 

aprendizagem e da compreensão dos novos conceitos e paradigmas. 

O incremento da diversidade das competências  

No domínio das competências, mesmo ser se ser exaustivo, surge identificado um conjunto 

de implicações, nomeadamente  

ao nível comercial, decorrendo da necessidade de intervir em mais mercados (ex: 

Administração Pública, Ensino, Saúde), num mais amplo espectro vertical (dos pequenos 

clientes às grandes organizações), através de um canal indirecto mais variado, implicando 

competências e experiências comercias diferenciadas;  

• ao nível da complexidade funcional, já que surge a necessidade de conhecer e 

dominar um maior número de processos, nomeadamente os que derivam do 

aumento do portfolio das aplicações e da designada “digitalização das organizações”, 

seja no interior da empresa, seja fundamentalmente na ligação ao ambiente 

envolvente: clientes, parceiros, fornecedores, banca, Estado; 

• ao nível das competências tecnológicas, sabendo-se que no novo contexto está 

implícito não apenas o uso de novas tecnologias e novas formas tecnológicas (por 

exemplo no domínio da computação móvel), mas também um maior nível de 

integração com outras soluções e plataformas; 

• ao nível das competências de inovação e investigação, já que num mercado mais 

complexo e fortemente concorrencial, a oferta de produtos inovadores, que sempre 

caracterizou a Primavera,  traz consigo maiores exigências de investigação e 

pesquisa – como afirmado pela Primavera, esta é sempre uma área que provoca 

grandes esforços às empresas e que exige dimensão mas que, se bem gerida, acaba 

por introduzir vantagens competitivas importantes. 
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O aumento da concorrência e da complexidade como partes integrantes do contexto 

Sem sermos demasiados extensos nesta abordagem, reconhecidamente que neste contexto 

mais alargado a concorrência é naturalmente maior, por diversas razões:  

• porque a Primavera entra em domínios onde não estava e quer estar, encontrando 

aí concorrentes instalados; 

• porque é reconhecido que outros concorrentes também estão a alterar o seu 

posicionamento, procurando entrar em mercados onde não estavam, “de jure” ou “de 
facto”, como será o caso de algumas multinacionais, por exemplo a SAP; 

• porque estão a chegar a este mercado alargado novos concorrentes, alguns até 

multinacionais, sendo a Microsoft, as suas Business Solutions e o Navision um 

exemplo de peso; 

• porque começam a ganhar forma, ainda que em áreas de nicho, outro tipo de 

“culturas” que podem vir ocupar algum espaço, como é a incógnita do “OpenSource”.  

Da enumeração dos pontos anteriores, pode surgir a tentação de ver um horizonte difícil e 

complexo para a Primavera. De facto, assim parece ser e a própria Primavera parece 

antecipar essa realidade e preparar-se para ela. Como referiu o Eng. Jorge Batista, “O 
desafio é superior, mas estamos convencidos que temos excelentes armas – do ponto de 
vista das tecnologias, do ponto de vista dos modelos, do ponto da credibilidade do projecto e 
dos produtos ”.  
Na prática, reconhecendo que a sua evolução natural é no sentido das aplicações de gestão 

que “vivem” na rede, que se estende globalmente. 

Mas o que importa neste momento ser dito e reflectido é que enfrentar um contexto 

complexo não é apenas uma aparente inevitabilidade para a Primavera: o contexto 

complexo parece surgir como o ambiente natural em que todos os fornecedores terão de 

actuar. Dificilmente se pode encontrar um fornecedor que possa afirmar – e ser acreditado – 

que actua num contexto simples. No fundo, “ não é só a Primavera que tem que enfrentar a 
nova concorrência, mas a concorrência que vai ter que enfrentar a Primavera!” 
Como é que as organizações estão preparadas para enfrentar essa complexidade? No caso 

da Primavera, alguns factores parecem proporcionar-lhe boas razões para estar confiante. 
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Muitos desses factores são parte integrante da sua experiência e cultura, como veremos de 

seguida…  

Parceiros, concorrentes... ou ambos?  

Enfrentar a complexidade através da cooperação. 

Este será um dos factores de sucesso para muitas organizações e é reconhecidamente uma 

mais-valia que integra o património da Primavera. Dado o aumento continuado da 

complexidade contextual das Tecnologias de Informação, torna-se hoje praticamente 

impossível, mesmo para as grandes organizações, responder a essa complexidade de forma 

isolada.  

A cooperação e o estabelecimento de parcerias evidenciam-se como as respostas mais 

adequadas para melhor reunir as competências adequadas, construir soluções mais 

complexas, de maior valor acrescentado, permitindo endereçar mais clientes. Acontece que 

esta forma de responder às necessidades do mercado faz parte da própria cultura 

Primavera, já que a sua evolução se baseou exactamente na procura de relações de 

complementaridade com parceiros, fazendo com que a sua oferta chegasse a diferentes 

mercados e sectores de actividade, a clientes de diferentes dimensões e com diferentes 

exigências, incorporando na solução final múltiplas competências e áreas de especialização. 

“Houve sempre uma grande preocupação de criar um sistema que permitisse espaço de 
crescimento fora da nossa oferta, que permitisse incorporar tecnologias vencedoras [...] e 
assim permitir fazer a diferença no terreno!” 
Reforce-se que uma componente importante desta experiência reside não apenas na 

capacidade de construir uma solução com parceiros mas também, e de forma muito 

significativa, na capacidade de planear, implementar e gerir uma rede de parceiros. Sendo 

expectável que as relações entre “players” no mercado sejam cada vez mais complexas, por 

vezes oscilando entre a concorrência e a competição, acaba por ser interessante poder 

identificar que o mesmo tipo de competências que foi determinante para a criação da 

Primavera – o “know-how” existente na relação e na gestão do canal de distribuição – venha 

a ser determinante neste novo ciclo. Como referem os responsáveis da Primavera, a forma 
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de chegar ao mercado será, fundamentalmente, aquela que sempre esteve presente – os 

parceiros.  

A experiência Microsoft 

Um dos desafios mais interessantes de acompanhar nos tempos mais próximos prende-se 

com a relação com a Microsoft, que poderá vir a estar sujeita a algumas provações. Sendo 

parceiros privilegiados e reconhecidos desde o surgimento da Primavera – que nasce 

associada ao MS-Windows – podem vir a ser confrontados com algumas situações novas no 

seu relacionamento. 

A primeira (e talvez mais significativa) passa pela forma como a entrada da Microsoft em 

parte do mercado tradicional Primavera, através das “Business Solutions”, e em particular 

da sua oferta “Navision”, pode afectar a qualidade desse relacionamento. Pese embora a 

afirmação institucional de manutenção de relações privilegiadas com os seus parceiros, 

importa ter em conta a natural ambição da Microsoft de se afirmar neste domínio e o peso 

da orientação e das directivas da Microsoft Corporation. A concorrência directa em alguns 

negócios vai ser inevitável e o desafio que se colocará na gestão de uma relação 

concorrente/parceiro solicitará certamente a experiência da Primavera na gestão desta 

situação de “Coopetition” – “a balanced and mutually profitable mix of competition and 

cooperation”. 

Um segundo aspecto, talvez de menor relevância, que não parece colocar-se num futuro 

muito próximo e em cuja dimensão os responsáveis da Primavera parecem não acreditar 

muito – embora se mantenham atentos – é o fenómeno relacionado com a expansão do 

OpenSource, não enquanto ameaça directa às aplicações da Primavera, mas como 

alternativa – nomeadamente na vertente Linux – às plataformas Microsoft.  

Esta alternativa permite às empresas produtoras de software aplicacional eliminarem do 

valor da sua solução os custos das licenças dos produtos Microsoft e potencialmente 

diminuir mesmo os custos de hardware. Como consequência, o preço final para o cliente 

torna-se mais aliciante,  sendo possível aumentar a componente do custo da aplicação e 

serviços nessa solução. Se este cenário vier a ganhar forma, vai ser mais difícil a quem 
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desenvolve software manter-se exclusivamente fiel à Microsoft, o que pode introduzir 

dificuldades acrescidas na relação. 

Alguma desconfiança da Primavera face aos sistemas “OpenSource” resulta da sua própria 

vivência, que lhe diz que o fornecimento de bons produtos implica massa crítica e a 

capacidade de suportar fortes investimentos – o dinheiro para a inovação tem de vir de 

algum lado!  

A continuidade na Região do Minho 

Excluindo as surpresas, que nestas áreas frequentemente acontecem, existe uma boa 

probabilidade de que o projecto Primavera continue a desenvolver-se com base na região do 

Minho e com uma mesma estrutura accionista. Tendo sempre mantido uma relação aberta 

com o ambiente, a Primavera sente que o futuro na região tem como variável importante 

um maior empenho de outras forças regionais. Apesar das relações existentes, continua a 

haver um “deficit” na relação com muitas entidades, pelo que seria importante um maior 

desafio e um desenvolvimento de espaços de projecto-comum. 

“Há necessidade de sincronização com o ambiente... com a Universidade, com as Autarquia, 
com outros "players" que são importantes para o desenvolvimento e sistematização da 
região tecnológica. Há questões de âmbito muito político, que exige um trabalho de 
"lobbing" muito forte e que dificilmente pode ser feito pelas empresas... Esse é um trabalho 
que deve ser feito pelas Associações, pelas Autarquias, pela Universidade!”  
Olhando o futuro, é importante a definição de uma estratégia e de uma liderança clara das 

relações (da Universidade com as empresas, nomeadamente) para que se possa ultrapassar 

um “status quo” baseado em relacionamentos antigos e informais transformando-os em 

relacionamentos reconhecidos entre os diversos actores.  

A Universidade, enquanto entidade independente face ao mercado, tem a capacidade de 

catalizar o encontro de empresas, de envolver outras entidades. E tem os mecanismos para 

alicerçar projectos de credibilidade, de dimensão nacional e internacional. Importa que essa 

capacidade interna se alargue para o exterior de forma coordenada, transpirando dos 
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contactos efectuados uma percepção de que há limitações – e espaço para melhorias – no 

papel desempenhado pelas unidades de interface. 

À descoberta de novas geografias - a internacionalização 

A primeira questão a ter em conta quando se aborda a internacionalização de uma empresa 

produtora de software de gestão é que existe um conjunto de condicionalismos que não estão 

presentes noutro tipo de indústrias. Não se trata de uma “commodity” que possa ser 

exportada para qualquer outro país no seu estado original. Bem pelo contrário, a sua 

adaptação às diversas realidades – nomeadamente legislativas e fiscais – implica um 

esforço e um investimento significativos, que são difíceis de suportar pelas estruturas 

típicas das empresas nacionais.  

“Não é fácil internacionalizar um empresa deste tipo. Nós vendemos produtos de software 
que para serem internacionalizados obrigam a investimentos muito consideráveis.[…] Não é 
só mudar a etiqueta!” 
No presente, um esforço está a ser feito para a entrada no mercado espanhol, fruto de uma 

iniciativa liderada pelo ICEP, o qual assume activamente um papel de agregação e 

liderança de um projecto envolvendo diversas empresas. Curiosamente, num modelo 

semelhante ao que surge promulgado para o desenvolvimento da imagem e da intervenção 

tecnológica do Minho.  

Em contrapartida, outro tipo de soluções, como são as plataformas para a Internet, que não 

apresentam as mesmas necessidades de adaptação legislativa e fiscal, permitem acreditar e 

antecipar que num prazo de dois anos se poderá verificar uma presença, de facto, no 

mercado Europeu.  

A Europa surge como um mercado a explorar, o que já não acontece tanto com Africa, onde 

a Primavera tem hoje uma posição de destaque na área do software de gestão nos 3 

PALOPs em que está presente: Angola, Moçambique e Cabo Verde, onde cerca de 800 

empresas utilizam os produtos Primavera.  
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" E somos um produtor reconhecido porque temos feito um trabalho muito sério de 
localização fiscal dos produtos! E por isto os empresários desses países acreditam que não 
estamos lá por acaso e que estamos lá para permanecer...” 
Não tendo já o seu raio de acção geográfico limitado ao território nacional, esta é uma 

questão sobre a mesa para os responsáveis da Primavera Software. Que têm consciência do 

esforço e do investimento requerido para uma maior internacionalização dos seus produtos 

e da sua presença, mas também da importância que esta questão encerra e do peso que 

pode vir a ter na continuação do crescimento e, no limite, da continuidade da empresa. 

 

Conclusão...  
 
Fechando os olhos e tentando extrair as grandes ideias e mensagens do que acabou por ficar 

reflectido nesta “Crónica da Primavera”, ressalta desde logo o espírito empreendedor e 

pioneiro: o embarcar numa aventura aproveitando o barco da tecnologia e a maré da 

inovação. Mas também a viagem, com um percurso devidamente apoiado num sólido 

conjunto de referências – a proclamação da marca, o cuidado com o produto, a aliança com 

parceiros capazes de veicular o nome e as soluções Primavera aos quatro cantos de um 

território que foi crescendo – e numa equipa que tem sido o corpo e a alma por trás do 

projecto. 

Daqui a dez anos, poderemos estar aqui a escrever o segundo tomo das “Crónicas”. 

Declaradamente parece que os aventureiros não se vão deixar ficar em águas calmas e porto 

seguro... 
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Ano Vol.Negócios Colaboradores Produtos Utilizadores
1993 0,00 € 2 1 0
1994 100.000,00 € 5 3 1000
1995 240.000,00 € 8 7 2000
1996 535.000,00 € 13 9 4000
1997 1.100.000,00 € 23 11 8000
1998 2.230.000,00 € 30 12 11000
1999 3.100.000,00 € 48 14 16000
2000 3.300.000,00 € 64 14 22000
2001 4.450.000,00 € 80 19 28000
2002 4.700.000,00 € 85 21 32000
2003 5.000.000,00 € 90 25 35000
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