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Para um mercado onde
não se tem diferença
de infraestrutura
tecnológica, o que
diferencia uma
empresa é a oferta
de produtos inovadores,
com cada vez mais
velocidade e qualidade”

A Gol mantém conversas com duas aéreas asiáticas sobre uma

parceria. A Ásia é uma aposta, pois há indicativos de crescimento

do fluxo corporativo e de lazer. E também mantém conversas com

três companhias da Europa. A busca de parcerias internacionais

é uma forma de capitalizar os ativos da Gol e parte da estratégia

de aumentar a receita em moeda estrangeira. Bloomberg

MaurícioFalck
Gerente da Amdocs

“

A necessidade de encurtar o cami-
nho entre o nascimento de uma
ideia e sua transformação em um
produto ou serviço é cada vez
mais uma exigência de qualquer
negócio. No caso específico das
operadoras de telecomunicações,
um estudo global divulgado hoje
pela Amdocs — fornecedora de
softwares de gestão para o setor —
mostra que ainda há uma longa
distância a ser percorrida antes
que esse desafio seja superado.

Segundoapesquisa,amédiaglo-
bal do tempo estimado pelas áreas
demarketingevendasdasoperado-
rasparao lançamentodeprodutose
serviços é de 6,2 meses. O tempo
real para que essas ofertas cheguem
ao mercado, no entanto, é de 8,8
meses.NaAméricaLatina,osnúme-
ros são mais críticos. De um perío-
do estimado de 7,8 meses, o tempo
médio de disponibilidade dos pro-
dutos e serviços para o consumidor
é de 10,3 meses. “Hoje, um prazo
ideal e realista para atender às de-
mandas do mercado está em torno

de duas a quatro semanas. Apenas
9% das teles conseguem atingir es-
se resultado”, observa.

O estudo ouviu 32 das maiores
operadoras de 22 países, com mais
de 10 milhões de usuários. Na
América Latina, o relatório con-
tou com a participação de empre-
sas que atuam no Brasil, Argenti-
na, Colômbia e Costa Rica.

“Para um mercado onde basica-
mente não se tem diferença de in-
fraestruturatecnológica,oquedife-
rencia uma empresa é a oferta de
produtos inovadores, com cada vez
mais velocidade e que, ao mesmo
tempo, tenham qualidade”, obser-
va Falck. Na avaliação do executivo,
esse cenário ganha contornos ainda
mais críticos com o crescimento de
serviços que usam a estrutura des-
sas operadoras e, ao mesmo tempo,
rivalizam com as ofertas das teles,
impactando suas receitas. Nesse
contexto, ele cita serviços como o
Facebook, o WhatsApp e o Skype.

Um outro elemento destacado
na pesquisa é o fato de que nem
sempre as ideias chegam efetiva-
mente ao mercado. Segundo os en-
trevistados, 48% das ideias em po-
tencial são viabilizadas e se tor-
nam produtos na ponta.

ParaFalck,arazãoparaessedes-
compassoéafaltadeintegraçãoen-
treossistemasdecadaáreaenvolvi-
danesseprocesso.“Muitasoperado-
ras configuram suas ofertas separa-
damente, de sistema em sistema, o
que não forneceumavisão única do
produto”, diz. Como exemplos dos
reflexos dessa abordagem, ele cita a
qualidade precária dos primeiros
serviços de 3G no Brasil e erros co-
mo a duplicidade ou mesmo a dife-
rença de preços na cobrança de um
mesmo serviço junto aos usuários.

Em resposta a esses desafios, um
dosrecursosquecomeçamaganhar
força entre as operadoras são os sof-
twares de gestão de ciclo de vida do
produto.Essessistemascentralizam
osdadosdeumdeterminadoprodu-
toeestabeleceprazosparacadaárea
envolvida. Segundo a pesquisa,
47% das teles estão investindo em
softwares dentro desse conceito.

Marcos Issa/BloombergNews

O Facebook está testando ví-
deos que iniciam automatica-
mente na sua versão para dispo-
sitivos móveis, preparando o pal-
co para transformar a rede so-
cial de 1,15 bilhão de membros
em um espaço atraente para lu-
crativos anúncios em vídeo.

Os vídeos ficarão silencio-
sos quando aparecerem na lis-
ta de notícias do usuário da re-
de social, mas se expandem e
ganham áudio quando clica-
dos, disse a empresa em seu
blog oficial na semana passa-
da. Os filmes também pausam
quando o usuário rola a tela ou
opta por desligar o recurso “au-
to play”. O teste envolve um pe-
queno grupo de usuários norte-
americanos.

Apenas vídeos publicados no
Facebook por usuários indivi-
duais, celebridades e músicos te-
rão o recurso de funcionar auto-
maticamente durante o teste.
Mas a empresa observou que vai
“explorar como trazer isso para
os anunciantes no futuro”.

Segundo rumores de merca-
do, o Facebook estaria planejan-
do cobrar entre US$ 1 milhão e
US$ 2,4 milhões para exibir
anúncios automáticos de vídeos
de 15 segundos na rede social.

A ação deixou os investidores
animadoscomaexpectativadeno-
vas fontes de receita que incluem
opopularserviçodefotoscompar-
tilhadas Instagram,comprado por

Mark Zuckerberg por US$ 1 bi-
lhão, em março do ano passado.

A porta-voz do Facebook, Mo-
mo Zhou, afirmou que, em testes
internos executados até agora, os
vídeos de anúncios que iniciam
automaticamente não parece-
ram reduzir significativamente a
bateria dos dispositivos móveis
usados para acessar a rede social.

Mark Zuckerberg está intensi-
ficando os esforços para atrair
usuários e dólares de publicidade
aos serviços do Facebook em
smartphones e tablets , onde as
promoções são colocadas entre
as atualizações e fotos de amigos.
A empresa também tem trabalha-
do para simplificar o processo de
de compra de anúncio para os co-
merciantes, com os dispositivos
móveis respondendo por 41% da
receita publicitária no segundo
trimestre — uma alta de 30% so-
bre o período anterior. “Seus
anúncios estão se tornando mais
eficazes. Os anunciantes estão
descobrindo que esse é um lugar
muito atraente.” Com agências

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
São Paulo

Facebook estuda
nova geração de
anúncios nos EUA

DavidPaulMorris/Bloomberg

Segundo pesquisa
mundial da Amdocs,
apenas 48% das ideias
se tornam produtos
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Para incrementar ainda mais as receitas com a publicidade em

dispositivos móveis, rede social aposta nos vídeos automáticos
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Comaaltade30%nareceitapublicitáriaemdispositivosmóveis,MarkZuckerbergquer iralém

Falta de integração
entre sistemas de teles
adia novos produtos

Segundo rumores
de mercado,
o Facebook estaria
planejando cobrar
entre US$ 1 milhão
e US$ 2,4 milhões
para exibir anúncios
automáticos de vídeos
de 15 segundos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 set. 2013, Empresas, p. 19.
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