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A INoVAÇÃo É UMA CoIsA 
QUE sE tREINA. NÃo É UMA CoIsA 
QUE MoRRE CoM A IDADE. sE NÃo FoR 
tREINADo NUM MIÚDo, o MIÚDo 
tRANsFoRMA-sE NUM tIPo CHAto...
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P
conseguem replicar dentro de uma semana. O que dá uma 
competitividade simplesmente descomunal.
Se calhar, a SAP, a SAS ou a Salesforce não acham muita 
piada a essa rapidez...
Tanto o negócio da SAP como da Salesforce têm por base a 
venda de software com um conjunto de processos e não pre-
tendem reinventar a roda. Por isso é que a SAP é usada para 
contabilidade, onde há muito pouca invenção. Mas quando 
alguém compra software, e não quer usá-lo tal como vem da 
caixa e começa com processos de costumização, esses projetos 
entram numa espiral negativa, numa entropia que os leva a 
falhar... Porquê? Porque alguém comprou uma coisa que não 
foi feita para mudar, mas é necessário “martelá-la” para se 
adaptar à realidade. Nessas situações, é muito melhor recorrer 
a OutSystems.
Mil clientes à escala global... não é pouco?
São clientes grandes. Muitos dos nossos clientes faturam dezenas 
de milhões. Temos clientes como a Toyota, a Axa, a Allianz...
Não querem chegar às pequenas empresas?
Temos muitos clientes pequenos. Mas com o tempo, passámos 
a resolver problemas de escala. O grande diferenciador da Ou-
tSystems é que estas plataformas são relativamente fáceis de 
fazer quando se trata de resolver problemas pequenos, mas são 
muitos difíceis de fazer quando se resolvem problemas muito 
grandes. Um projeto de quatro anos nunca vai ser feito em quatro 
anos; é logo um projeto falhado à partida. Em OutSystems, o 
projeto é sempre terminado. Um projeto de quatro anos, nos 
EUA ou no Japão, provavelmente, custa entre 50 milhões e 100 
milhões de dólares, mas na Outsystems passa para um quarto 
desse custo. 

aulo Rosado, líder da OutSystems e persona-
lidade do ano para a Exame Informática, acaba 
de ganhar novo impulso para a criação de uma 
marca de software à escala global, depois de 
garantir 360 milhões de euros de um conjunto 

de investidores.
Nem mesmo quando esteve à beira da falência pensou em 
desistir da OutSystems?
Neste tipo de empresas, o sucesso não cai logo no primeiro ou 
segundo anos, há sempre contrariedades... Se olhar para os 
fatores de sucesso, verifica que a OutSystems tem todos à ex-
ceção de um - e esse fator é o timming, que é dos mais difíceis. 
Emergimos muito cedo no mercado, quando não havia qualquer 
tipo de procura. Até atingirmos 300 clientes, tivemos de andar 
a empurrar o produto. Foi há relativamente pouco tempo, de-
vido a várias confluências no mercado e nos ecossistemas, que 
a nossa proposta de valor passou a ser crítica. As empresas já 
não vivem sem isto. Há uma alteração de mentalidades que só 
há cerca de quatro anos se tornou mainstream.
Há uma nova forma de lidar com o software?
Imagine que tem um sistema de faturação que leva três a seis 
meses a mudar a forma como calcula um plano de serviços e 
que tem um concorrente ao lado que consegue mudar planos 
de serviços, lançando um produto em duas semanas sem ser 
necessário esperar seis meses... conclui-se que a empresa que 
demora duas semanas tem maior capacidade de reação. Com 
a tecnologia OutSystems, consegue-se fazer alterações em 
cima da App Store. E em 24 horas essa empresa lança uma 
nova funcionalidade. Se a concorrência inventa uma coisa que 
demorou seis ou sete meses, eles (os clientes da OutSystems) 

NO PRINCÍPIO,  
ERA O SOFTWARE 

Do mesmo modo que os robôs invadiram as fábricas, a programação terá cada 
vez maior participação de Inteligência Artificial. Ao cabo de 17 anos, Paulo 

Rosado, criador da outsystems, chegou ao momento há muito esperado

PAULo RosADo

Texto Hugo séneca  Fotos Diana tinoco
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Licenciado na Universidade 
Nova de Lisboa e mestrado em 
stanford, trabalhou na oracle 
na década de 1990. Criou e 
vendeu a Intervento e fundou 
de seguida a outsystems em 
parceria com mais 12 pessoas

Que objetivos lhe apresentaram os novos investidores?
Esta categoria (de software) está a crescer muito rapidamente. 
Este é um mercado com mais de 25 mil milhões de dólares... é 
muito grande. O dinheiro dá-nos a capacidade de, basicamente, 
nos defendermos contra tudo...
... Até de uma proposta de compra?
Não, o que nos dá é capacidade de continuar a ser líderes. Vamos 
despejar uma grande quantidade de dinheiro em Investigação e 
Desenvolvimento (I&D); o que nos permite estar concentrados 
em 10 ou 15 coisas, em vez de duas ou três. Além disso, há o 
facto de estarmos em 52 países. Somos líderes nesta categoria 
em dezenas de países onde não há concorrentes, mas como a 
categoria está a ficar mais conhecida, os concorrentes começa-
ram a olhar para esses países. Quando entrarem nesses países 
vamos querer ter o mesmo dinheiro que eles. 
A entrada de investidores não lhe tira as rédeas do negócio?
Não. Estes investidores são altamente passivos; são muito ra-
ros os assets e equipas de gestão desta qualidade, com um 
crescimento desta grandeza, e um mercado deste tamanho. 
As coisas estão a funcionar; os investidores não lhes tocam. 
Seria estúpido. Quando se é mais pequeno tem-se um con-
trolo mais direto. O que não quer dizer que se faça melhor as 
coisas sempre. À medida que se vai crescendo, o número de 
níveis entre o topo da empresa e o terreno aumenta e isso traz 
problemas de comunicação, de delegação... São desafios que a 
pessoa, olhando de forma descomplicada, acaba por resolver. 
Não há nas startups o síndrome dos jogadores de futebol 
que, aos 35 anos, nada de novo têm para dar? 
Não, isso não é verdade. Basta ver o (Elon) Musk. Está à frente 
da maioria dos pensadores, e é um tipo que pensa totalmente 
fora da caixa... não sei se é mais velho que eu. Além de que não 
me sinto nada assim. A inovação é uma coisa que se treina. Não 
é uma coisa que morre com a idade. Se não for treinado num 
miúdo, o miúdo transforma-se num tipo chato. Se for treinado 
em alguém mais velho, ele está sempre fresco. 
Ainda não pensa na reforma?
De certeza absoluta que não me vejo num banco de jardim a 
olhar para o vazio, nem a sentar-me num café a dizer asneiras 
com mais quatro amigos até que cada um deles vai morrendo 
suavemente... o que é que é reformar-se? É um tipo não fazer 
nada? Uma pessoa está ocupada, tem uma mente ativa, gosta 
do que está a fazer... houve tempos em que trabalhei mais e que 
foram mais esforçados, mas agora não trocava a OutSystems 
por empresa nenhuma.
A ideia de que um dia qualquer pessoa vai poder produzir 
software vai alguma vez concretizar-se?
Já está a acontecer. O que acontece é que as pessoas veem to-
das estas coisas a branco e preto, mas a verdade é que há um 
gradiente de complexidade. Imagine uma página Web que, 

previamente, estava dentro de um Excel... e que agora é um 
portal com um diretório com telefones. Isso é uma aplicação 
simples. Agora, imagine um sistema de terminais de prospe-
ção de petróleo que precisa de gerir os petroleiros que entram 
num porto, o plano das mangueiras que fazem fluir o petróleo 
e ainda ter em conta que, sempre que é usado um reservatório 
sujo, se perdem 10 milhões de euros. Esse sistema tem muitas 
regras, é muito grande, é crítico em termos de missão, e quem 
está a fazê-lo precisa de ter prática de engenharia de software. 
Mesmo em OutsSystems, há coisas que ainda não conseguimos 
automatizar...
Mas será a OutSystems capaz de criar uma plataforma que 
possa ser usada por alguém que não é programador ou que 
nem sequer tem a escolaridade obrigatória? 
As plataformas como a OutSystems estão a fazer ao nível do 
software aquilo que as fábricas, com a robotização, já fizeram 
com a manufatura.
A inteligência artificial vai passar a ser produzida por... 
inteligência artificial?
Exato. Grande parte destas coisas que estou a descrever já tem 
peças que as pessoas agora conhecem por AI (sigla de Artificial 
Intelligence), mas a AI já existe há muito tempo. 
O problema é quando a AI cria normas...
Essas coisas têm de ser vistas nos seus casos em particular. 
As generalizações são das tais coisas que dão daquele tipo de 
títulos (de jornais) a dizer que «a AI vai não sei quê e não sei que 
mais...». Já sei que o título desta entrevista vai ser uma tontice.
Obrigado pela expectativa!
Vocês (jornalistas) escolhem sempre umas frases... No software, 
há aquilo a que muita gente chama de narrow AI (tradução: 
Inteligência Artificial estreita) e há aquilo que se chama broad 
AI (tradução: inteligência artificial alargada). O narrow AI é 
aquilo que se mete num carro para conduzir sozinho. É uma 
coisa avançada... aquilo tem carradas de modelos e envolve 
imensos sensores. Mas é tudo narrow AI. Podemos não saber 
como é que as pessoas chegam ao resultado, mas sabemos que 
só faz aquilo, não vai fazer outras coisas... não vai reproduzir-se a 
si próprio, nem criar robôs ou armas ou extinguir o ser humano!
... Esse cenário só seria possível com broad AI?
O grande problema que realmente preocupa é haver poucas 
pessoas que realmente controlam a AI. Aquilo que preocupa o 
Musk ou o (Stephen) Hawking é o facto de a AI não ser demo-
cratizada. Porque eles veem a AI como uma extensão do cérebro. 
Uma AI muito poderosa nas mãos de ditadores ou terroristas 
tem um potencial de impacto e uma alavancagem brutal.
Afinal, até há um motivo lógico para o receio dos jornalistas 
eufóricos!
Sim, o receio é que um regime totalitarista possa controlar uma 
tecnologia de broad AI. Esta é a opinião do Musk, no fundo. 

PAULO ROSADO
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Paulo Rosado, 
a Personalidade 
do Ano de 2018 
na tecnologia26
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PAULO ROSADO
COMO UMA EMPRESA DE 
SOFTWARE RESISTIU À FALÊNCIA 
E CHEGOU A UNICÓRNIO
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WI-FI  
MESH

COMPARATIVO  
A DISPOSITIVOS QUE  

ACABAM COM OS 
PROBLEMAS DA NET 

VÍDEO 360º
A RICOH THETA V  

É A MELHOR QUE JÁ 
TESTÁMOS.  SAIBA PORQUÊ

FOTOGRAFIA ○ VÍDEO ○ JOGOS ○ CIÊNCIA 
MÚSICA ○ REDES SOCIAIS ○ DESPORTO

G-SYNC VS. FREESYNC 
JOGOS "MAIS RÁPIDOS" SEM MUDAR  
DE PLACA GRÁFICA? SIM, É POSSÍVEL.  

ESTES SISTEMAS RESOLVEM.  
MAS QUAL ESCOLHER?
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