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Negócios

CRN Brasil - Em sua palestra de abertu-
ra, você disse que, se não tivermos boas 
perguntas, as respostas serão sempre ir-
relevantes. Qual a pergunta que existia 
quando você pensou no GeneXus?
Breogan Gonda – A nossa pergunta básica 
inicial era: será que é possível automatizar 
todo o desenvolvimento de sistemas? A res-
posta não apareceu imediatamente. Mas, para 
essa pergunta, a resposta foi sim. Antes de 
concluirmos, levamos bastante tempo em pes-
quisa. Até chegarmos à tecnologia atual. 

CRN - Para sistemas mais complexos, a 
informação não é necessariamente co-
nhecimento. Como o Genexus filtra isso?
Gonda – Nós somos engenheiros que recebe-
mos problemas, somos pesquisadores abstratos, 
orientados a resolver problemas. Algo que sem-
pre ficou claro foi que não podemos passar para 

o usuário o nível de abstração que há no pro-
blema que queremos resolver. Nós temos que 
encapsular a abstração de uma maneira que os 
usuários acabem trabalhando não com a abstra-
ção, mas com algo concreto. Então, nós mesmos 
temos seguido esse caminho, do concreto, que é 
o problema, até o abstrato, que envolve a solução 
e transformar algo complexo em simples - ainda 
que esconda uma enorme complexidade.

CRN – Fala-se muito de inovação, inclusive 
aqui nos corredores do evento da Artech. 
E há mais de 20 anos a empresa comer-
cializa o mesmo produto. Há um parado-
xo nisso, não? Por que isso acontece?
Gonda – A inovação orientada a resolver um 
único problema: o problema da primeira per-
gunta, que é automatizar todo o desenvolvi-
mento de sistemas. Então, é a mesma ideia. 
Trabalhar com o conhecimento puro, não com 

nenhum elemento da tecnologia da moda. Se 
estou me baseando na tecnologia de hoje, de-
pois de amanhã haverá novas opções. Aquele 
conhecimento não vai se ajustar à nova tecno-
logia, então nós a excluímos totalmente.

CRN - Hoje, o GeneXus está em cerca 
de 30 países. Mas no Brasil, não é fá-
cil encontrar alguém que conheça ou 
entenda Genexus. Por que?
Gonda – Temos filiais em São Paulo (SP), 
Chicago (EUA), e Cidade do México (México), 
além de uma joint venture em Tóquio (Japão). 
Hoje, em 32 países temos uma organização de 
vendas que envolve parceiros, nós não vende-
mos diretamente. Nós temos filiais para aju-
dar os distribuidores, para suportar tecnica-
mente e apoiar as vendas. Depois, além desses, 
em um monte de países se usa GeneXus. A 
casa de software vende seu produto em todo o 
mundo, temos clientes em uns 60 países. 

CRN – Quais os desafios de uma em-
presa uruguaia conquistar seu espaço 
no mercado global?
Gonda – Temos uma tecnologia que ninguém 
mais tem, pensamos que podemos conseguir 
um bom respaldo se formos capazes de cons-
truir redes de dimensão mundial que sejam 
boas para todos. A comunidade de GeneXus 
tem cerca de 75 mil profissionais.

CRN – Existe um sentimento entre os 
colaboradores da empresa, e até na 
comunidade, de muita paixão pelo Ge-
neXus. E está claro no senhor também. 
Como isso é administrado? Se, por um 
lado isso movimenta a companhia, 
não pode ser prejudicial?
Gonda – Não é. Mas poderia ser. Vou dar um 
exemplo: como desenhar a próxima versão da 
ferramenta. Existem vários elementos a serem 
levados em conta. Preciso te dar um dado de 
pesquisa: atualmente, devemos ter aproveitado 
no produto pouco mais de 20% dos nossos re-
sultados de pesquisa, logo, existem quase 80% 
de teoria e essência que não foram aproveitados. 
Uma primeira fonte é o resultado de pesquisa 

À ESPERA DA QUEBRA DE UM PARADIGMA TECNOLÓGICO, 
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não aproveitado. Uma segunda fonte é o que a comuni-
dade GeneXus quer, e é uma comunidade muito ativa. 
O fato é que o entusiasmo é algo muito importante den-
tro das pessoas. 
Outra coisa é que olhamos para os grandes jogadores: 
Google, Microsoft, Apple, entre outros. Eles podem er-
rar e, nesse quesito, eu não posso errar. A Microsoft vai 
lançar o Windows Phone 7. E qual é a minha posição? 
Vamos analisar e, se concluirmos algo, então vamos fa-
zer um gerador para isso. Se fizer isso, chegaremos tar-
de. A Microsoft é um grande jogador e vai influenciar o 
mercado no acerto ou no erro.

O que aconteceu recentemente com o iPad é pro-
va disso. Quando eu vi o tablet, tinha minhas dúvidas 
de que teria êxito; não é 
um PC, nem um telefone. 
Steve Jobs viu um novo 
segmento, e eu tinha dú-
vidas de que ele existisse.
E como existe! 

A comunidade é 
militante, barulhenta e 
ciente. Estamos atentos 
para atendê-los da melhor 
forma.
CRN – A colaboração 
é outro ponto fun-
damental no pilar da 
companhia, e há mui-
to tempo. Como con-
quistaram essa visão?
Gonda – Na nossa equi-
pe de pesquisas existem 
25 pessoas. Você vai me perguntar como está es-
truturado isso, quantos níveis hierárquicos etc. Mas 
não há hierarquia, não há chefes. Cada projeto tem 
coordenador, ele coordena muitas pessoas, mas que 
não dependem dele, cada um é responsável pelo seu 
trabalho. Como controlamos as pessoas? Liberdade 
absoluta! Foi excelente montar um time com liberda-
de, ela é boa e gera grande alegria e entusiasmo. 

E como são avaliadas as ideias? Normalmente, o 
elemento mais destrutivo da pesquisa e da criação são 
as pequenas vaidades. E temos conseguido um bom 
nível de ‘promiscuidade’ intelectual (risos). Toda se-
gunda-feira temos uma reunião em que se pode falar 
absolutamente todas as ideias, até as contrárias às mi-
nhas. O fato é que aqui não se sabe quem criou a ideia, 

estamos em um nível de colaboração bem singular.
Em 1991, na ocasião do primeiro Encontro Ge-

neXus, nós expusemos um problema de nossa fer-
ramenta que foi resolvido rapidamente, mas mesmo 
assim, em oito meses, não vendemos nada. A questão 
é: não existe paliativos para a verdade, ela é insubsti-
tuível e sempre o melhor caminho.  

CRN – O que o motiva a ser um dos princi-
pais executivos da empresa e circular livre-
mente entre funcionários e convidados?
Gonda – Nem sempre foi assim. Antes disso, eu tive 
muitas equipes pequenas e, normalmente, para resol-
ver um problema concreto, que durava enquanto ele 

existia. Era um modelo 
absolutamente vertical, 
professores e alunos. 
Funciona? Sim. Eu era 
um consultor de alto ris-
co.  Ganhava bem a vida 
salvando banco de dados. 
Mas aí eu conheci o Nicolá 
(hoje, sócio de Gonda), ele 
estava com 21 anos e fazia 
parte da minha equipe. 
Um dia me disse: com todo 
o respeito, mas você está 
errado. Os outros olhavam 
para o chão para dizer que 
não concordavam com ele 
(risos). Mas isso foi impor-
tante, até que enfim havia 
uma ideia diferente!

CRN – Quais são seus planos para a Artech? 
Para onde ela deve caminhar?
Gonda – Pode ser um pouco frustrante para a repór-
ter o que eu vou dizer, mas eu te digo: vamos seguir 
fazendo o mesmo. E por muitos anos. Nosso plano é 
primeiro crescer sempre, sem se preocupar com a ve-
locidade do crescimento, manter um altíssimo nível de 
satisfação na comunidade, e seguir o modelo em que 
você descreve o problema e a solução é automática. 

Nós esperamos um acontecimento: a quebra do 
paradigma de escrever à mão e a substituição de des-
crever, em vez de programar. 

O que fazemos para acelerar isso? Nada. Su-
ponhamos que eu aceite um investidor de risco, 

para fazer uma campanha para 
apressar a troca de paradigma, 
qual seria o resultado? Nulo. A 
massa de inércia é grande de-
mais. Tem que mudar por si só. 
A mudança de paradigma é do-
lorosa para a humanidade. Dr. 
Khun (Thomas Khun), o maior 
estudioso da mudança de para-
digmas, já dizia que não adianta 
ter um paradigma melhor, a mu-
dança só ocorre pela quebra do 
modelo velho, porque ele já não é 
mais possível. Então, o que temos 
que fazer são coisas muito mais 
sérias que isso, nos ocuparmos 
em estar prontos para a quebra 
de paradigma. 

CRN – Como vocês lidam 
com a concorrência? 
Gonda – Nós cobrimos 100% do 
ciclo de vida da aplicação. No nosso 
caso, descrevemos não aplicação e 
sim a realidade: quando a realidade 
muda, a gente muda a descrição, o 
resto é tudo automático.  

CRN – Quanto é o investi-
mento em pesquisa e desen-
volvimento?
Gonda – Não menos de US$ 5 mi-
lhões por ano.

CRN – Qual o valor da empresa?
Gonda – Você pretende comprar? 
(risos) O volume de negócios não é 
grande, de R$ 40 milhões a R$ 50 
milhões ao ano. Não sei: R$ 500 
milhões. Mas isso não tem relevân-
cia, pois não se vende um filho. 

CRN – Qual o recado à co-
munidade GeneXus no Brasil?
Gonda – Que sigam confiando em 
nós, pois asseguramos mais que uma 
ferramenta: um seguro permanente 
ante mudanças da tecnologia. 
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