
Há 15 anos no mercado de Tl, A AddTech 
proporciona aos seus clientes soluções 
inovadoras com o diferencial de ter em 
sua Fábrica de Softwares uma das maiores 
produtoras web do Rio de Janeiro. 

Para falar sobre o novo momento da 
empresa, bem como as mudanças e 
tendências de mercado, convidamos o CEO 
e diretor de Tecnologia da AddTech, Aldo 
Pires. O empresário contou as novidades da 
organização, falou sobre infraestrutura em 
Tl para os grandes eventos esportivos no 
Brasil, estratégias de políticas online, entre 
outros assuntos. Confira. 
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WIDE: Em 2012, a AddTech entrou em uma nova fase, se preparando 
para comemorar 15 anos de experiência no mercado de Tl e Web. 
Algumas das novidades foram a mudança da marca, novas estra-
tégias para a presença na rede, além da reformulação total do site. 
Como você avalia este momento para a AddTech? 
ALDO: A grande novidade em 2012, nos preparando para os 
próximos 15 anos, é a aquisição do Service Design & Innovation. 
Os núcleos de competência em Service Design e em Service 
Innovation constituem o principal ativo da ISG (Innovation 
Service Group), pois são desenvolvidas ferramentas segundo 
a metodologia e fundamentação teórica aplicada, testada em 
vários anos de experiência. Por meio de "quick wins" (conquistas 
rápidas ou coisas rápidas de se implementar, que vão ajudar a 
empresa de certa forma), percebe-se resultados esperados, como 
os seguintes exemplos: 

- Prioridade de esforços e recursos aplicados; 

- Melhoria no serviço de atendimento ao cliente; 

- Combinação de atividades e/ou aumento do poder dos 

executores; 

- Análise as atividades-chave para a geração de valor; 

- Considerar sourcing em escala; 

- Uso intensivo de tecnologia para se comunicar. 

WIDE: Na edição 87 da revista Wide, você foi um dos especialistas de 
tecnologia a contribuir com previsões sobre o mercado para 2012. 
Entre as tendências, você citou: aumento de usuários de internet 
vindos da Classe C; desenvolvedores "camaleões"; convergência de 
mídias; localização geográfica por aplicativos e integração entre os 

diferentes tipos de sistemas. Em quais questões você considera que 
obteve mais êxito? 
ALDO: Entendo que o aumento de usuários da Classe C, e até D e E 
foi o grande destaque, em que tivemos o ingresso de milhões de 
novos consumidores e usuários, gerando uma nova massa ávida 
pelo consumo de bens e serviços. As outras questões técnicas 
também têm se mostrado gradativamente presentes, a exemplo 
da convergência de mídia e a integração, que posso considerar 
como as duas seguintes no ranking de sucesso. 

WIDE: O ano de 2014 será de muitos desafios tecnológicos para o 
Brasil. Temos tecnologia da informação suficiente para receber os 
grandes eventos esportivos? 
ALDO: Esta questão é bastante delicada, pois grande parte desta 
necessidade precisa ser suprida por grandes investimentos em 
infraestrutura, que por sua vez depende da atenção e de inves-
timentos públicos. Porém, nem todos esses recursos propor-
cionam visibilidade aos gestores, ocasionando pouca chance 
de destaque. Assim, problemas comuns como dificuldade a 
acesso a redes wi-fi, serviços de transmissão de dados móveis 
lentos e insuficientes, além da falta de maturidade dos nossos 
processos de recepção e atendimento à turistas, me preocupam 
efetivamente. 

WIDE: Em ano eleitoral como o de 2012, a criação de estratégias 
políticas online torna-se imprescindível para candidatos que querem 
repercutir suas futuras ações. Como a AddTech trabalha com a pres-
tação de serviços online em ano eleitoral? 
ALDO: Nós montamos, desde as últimas eleições, um pacote de 
soluções voltadas ao apoio às campanhas de candidatos e par-
tidos, integrando mídias sociais às soluções mobile e SEM. Além 
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disso, destaque para a possibilidade de utilização do georreferencia-
mento como instrumento de inteligência na gestão de campanhas. 

WIDE: É inquestionável a febre do mercado da internet pelo celular. 

Qual a importância das empresas planejarem de forma estratégica sua 

presença no universo mobile, seja por meio de um site, aplicativos ou 

campanhas utilizando essa mídia? 

ALDO: Esta questão pode ser colocada sobre a ótica do cliente. Por 
que o usuário web deve se preocupar se o seu fornecedor só pode 
dar uma informação em um desktop e não a disponibiliza para o 
seu celular? Logo, as empresas devem entender que a web é mais 
uma plataforma de contato com o cliente, ou seja, acessar uma 
aplicação pela web significa ter acesso por meio de um notebook, 
de um desktop ou de um dispositivo móvel. 

WIDE: Como a AddTech faz para entender o negócio do cliente e ofere-

cer ideias que serão alavancadas para o sucesso e resultados positivos? 

ALDO: A chave para o sucesso é pensar nas soluções com o 
cliente, e para isto a Add trouxe para a organização a capacidade 
de equacionar o problema adotando o Design Thinking para sem-
pre melhorarmos conforme as necessidades dos clientes. 

WIDE: Redes sociais, software livre, desenvolvimento ágil e modelos 

de qualidade. Quais as novidades em cada uma dessas áreas? 

ALDO: Estes quatro tópicos são complementares e cada um teve 
um momento de ápice. Podemos dizer que software livre já é uma 
realidade na indústria de software com soluções desde infraes-
trutura como sistemas operacionais, bancos de dados, ambientes 
de desenvolvimento e de monitoramento - todas estabilizadas e 
com um ótimo TCO. Os modelos de qualidade como CMMI, MPSBr 
também têm amadurecido, porém com uma taxa de crescimento 

no mercado não muito alta. Mas além dele, começa a ser mais 
comentado o conceito do eSCM, que cuida de como se deve fazer 
um modelo de outsourcing adequado. O desenvolvimento ágil 
cresceu muito nos últimos anos e continua se desenvolvendo 
e ganhando espaço, em especial o SCRUM. Mas sem dúvida, a 
grande vedete são as Redes Sociais. Estas passaram a tomar conta 
de ações de marketing das organizações, sendo cada vez mais 
fatores críticos de sucesso nos projetos de sites e portais. * 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 62-64, jul./ago. 2012.




