
News@TI
Oracle discute convergência de tecnologias 
empresariais na era da nuvem

@O tema inovação com as vantagens oferecidas pela nuvem será 
novamente um dos destaques em mais um novo evento da Oracle. 

No dia 17 de novembro, em São Paulo, acontecerá o Oracle Converged 
Infrastructure Forum, encontro para especialistas de TI sobre como 
a nuvem tem transformando os ambientes e os aplicativos empre-
sariais, bem como a infraestrutura do cliente pode se benefi ciar de 
mais agilidade, desempenho e fl exibilidade da computação na nuvem. 
A agenda do evento traz discussões e apresentações com foco nos 
principais dilemas atuais do mercado, como por exemplo, migração 
adequada e planejada para a nuvem, sistemas e infraestrutura con-
vergentes, transformação das empresas e muito mais.

Betmotion traça perfi l do jogador online

@O Betmotion – maior plataforma de jogos e apostas online da 
América Latina – possui atualmente mais de 11 mil jogadores 

ativos, ou seja, pessoas que participaram de algum tipo de jogo nos 
últimos 60 dias.  Com tantos jogadores ativos na plataforma é possível 
traçar um perfi l dos usuários. 70% dos jogadores são do sexo mas-
culino, 35% têm entre 25 e 34 anos e procuram por jogos e apostas 
relacionados a fi lmes, série e esportes. É possível afi rmar também que 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande 
do Sul estão entre os Estados com o maior número de jogadores. Ou-
tro fato ainda merece destaque: o número de usuários da plataforma 
vem crescendo. De acordo com Leonardo Baptista, CEO e fundador 
do Betmotion, em 2016, a procura por lazer e entretenimento online 
aumentou 30% em relação ao ano de 2015. “A expectativa é de que 
o crescimento se mantenha e supere os 50% em 2017. Hoje, nosso 
carro-chefe são as apostas esportivas. Elas correspondem a entrada 
de 50% de novos jogadores no site”, explica o executivo.

São Paulo, sábado a quarta-feira, 12 a 16 de novembro de 2016
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Como fi delizar os 
consumidores de 

serviços de assinatura?

Os serviços por 

assinatura, 

principalmente os de 

entretenimento para 

consumo de música, 

fi lmes, séries etc. têm 

crescido muito no gosto 

dos brasileiros

No entanto, a evasão 
ainda é uma reclama-
ção constante destes 

distribuidores. Como fazer, 
então, para fidelizar esses 
clientes? Além de convencê-
los do quão vantajoso podem 
ser os serviços, essas empresas 
precisam encontrar maneiras 
de ultrapassar os obstáculos 
que podem surgir na hora de 
fi nalizar o pagamento.  

Em lugares como América 
Latina, Estados Unidos, China 
e Europa, a Worldpay tem par-
cerias para oferecer compras 
com um clique e armazena-
mento dos dados de cartões 
de crédito no momento em 
que o consumidor realiza seu 
cadastro via tokenização. E na 
hora de iniciar uma transação 
recorrente, usa-se o token já 
armazenado.  Essa facilidade 
traz efi ciência e rapidez para 
os consumidores e pode, cer-
tamente, melhorar as taxas de 
conversão para modelos de 
serviços de assinatura. 

Existem também modelos 
alternativos de cobrança que 
podem ser implementados, 
permitindo que as companhias 
atendam as necessidades e 
exigências de cada mercado 
específi co, além de oferecer 
fl exibilidade e consistência aos 
clientes que acabam optando 
por pagar da maneira que acha-
rem mais conveniente. 

Alguns modelos de compra 
como up front ou bulk permi-
tem que os clientes paguem 
por serviços periodicamente 
(mensal, trimestral ou anual). 
No Brasil, assim como em ou-
tros países, Spotify e Netfl ix 
estão entre os mais populares, 
em parte por conta do alcance e 
qualidade do conteúdo ofereci-
do. Empresas mais novas, que 
pretendem adotar esse modelo 
de cobrança, devem, contudo, 
pôr em prática uma estratégia 
que alerta os clientes com an-
tecedência quando renovar a 
assinatura para não perderem 
prazos e vantagens. 

Outras opções como o Pré-
pago e Store Value permitem 
que os consumidores carre-
guem crédito ou fi nanciem uma 
conta, e então, façam retiradas 
destes fundos, de acordo com 
o uso ou com base em um 

acordo de serviços. Um dos 
maiores desafi os para as em-
presas que oferecem modelos 
de assinatura é demonstrar e, 
ao mesmo tempo, lembrar aos 
consumidores o valor do servi-
ço oferecido versus o dinheiro 
pago por eles. 

Mesmo assim, de acordo 
com estudo Future of Digital 
Payments (Futuro do Paga-
mento Digital) da Worldpay, 
43% dos consumidores senti-
ram que o preço fi xo que eles 
estavam pagando para os seus 
produtos ou serviços não valia 
o investimento. Esse dado, só 
comprova a importância de 
oferecer pacotes fl exíveis que 
permitem que os indivíduos 
paguem pelo que eles efetiva-
mente usufruem, aumentando 
ou diminuindo o valor quando 
eles desejarem. Premiar os 
assinantes fiéis com novos 
produtos, serviços especiais 
ou descontos exclusivos é 
uma forma de fazer com que 
os consumidores se sintam 
satisfeitos e percebam o real 
valor pelo que pagam.  

Por último, o Pay Push 
permite que os usuários se 
inscrevam em um serviço e 
escolham manualmente o mé-
todo de pagamento de prefe-
rência antes que o serviço seja 
ativado ou entregue. Embora 
este modelo seja amplamente 
utilizado em muitos mercados 
domésticos, ele pode levar a 
uma alta rotatividade ou taxa 
de desistência, caso os consu-
midores ainda não sintam que 
o valor pago pelo serviço valha 
o seu desembolso.

Nestes cenários diversos, 
as possíveis soluções e imple-
mentações para um sistema de 
pagamento são trabalhosas e 
exigem tempo. Além disso, é 
importante estar atento para 
compreender as políticas de 
reembolso, chargebacks (uma 
forma de proteção ao consu-
midor oferecida pelos bancos 
que permitem que o consumi-
dor conteste uma transação 
fraudulenta em seu cartão de 
crédito) e cobranças retroa-
tivas. Tendo isso em mente, 
empresas que oferecem uma 
combinação de diferentes 
modelos de cobrança devem 
benefi ciar os consumidores, 
já que terão formas fáceis, 
fl exíveis e seguras de efetuar 
pagamentos. Para as empresas, 
essa combinação gera retenção 
de clientes e entrega uma solu-
ção personalizada, resultando 
em uma mistura benéfi ca para 
todos os envolvidos. 

(*) É General Manager da Worldpay 
para a América Latina.

Juan D’Antiochia (*)

O home offi ce é uma ex-
pressão inglesa que signifi ca 
“escritório em casa”. Este 
modelo de trabalho remoto 
é adotado por 68% das 325 
empresas que participaram 
da pesquisa Home Office 
Brasil edição 2016 da SAP 
Consultoria RH. Todavia, a 
dúvida que surge entre os 
funcionários é sobre os seus 
direitos trabalhistas.

De acordo com o advogado 
especialista no ramo Fabricio 
Sicchierolli Posocco, do escri-
tório Posocco & Associados Advogados e Consultores, em 2011 
a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi adaptada para 
manter os direitos a estas pessoas físicas.

“A Lei 12.551 atualizou o artigo 6º. Portanto, as garantias que 
o funcionário tem ao exercer seu ofício dentro da empresa são 
as mesmas, caso ele seja destacado para exercer sua função à 
distância, em seu domicílio, desde que fi que caracterizada a 
relação de emprego”, explica Posocco.

Segundo o especialista, na carteira de trabalho deste colaborador 
deve constar a data da admissão, a natureza do trabalho, o salário 
e a forma de seu pagamento. A empresa também é responsável 
por garantir férias, 13º salário, recolher Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), fornecer vale transporte proporcional 
aos dias que o funcionário precise se locomover, entre outros 
benefícios reconhecidos em convenção coletiva de trabalho.

Equipamentos

“Se considerados ferramenta de trabalho, é responsabilida-

de do empregador equipar 
o home offi ce, porque é ele 
que está assumindo os riscos 
da atividade econômica, con-
forme artigo 2º da CLT”, diz o 
advogado.

Isso quer dizer, que o funcio-
nário home ofi cce tem direito 
a solicitar a implantação de 
mobília adaptada às regras 
de saúde e segurança do 
trabalho, bem como compu-
tador, impressora, material 
de escritório, telefone, entre 
outros artigos que façam parte 

do seu cotidiano laboral.
“Contudo, gastos com luz e internet só serão ressarcidos, de 

acordo com a jurisprudência, se o empregado provar que são 
exclusivamente resultantes do trabalho”, avisa Posocco.

Freelancer

O freelancer é um profi ssional autônomo, que pode trabalhar 
em casa para diversas empresas de maneira totalmente inde-
pendente. Diferente do funcionário CLT, o freelancer não tem 
carteira assinada e sim um contrato de prestação de serviço.

“A característica do profi ssional autônomo é que ele trabalha 
quando, onde e como quiser. A partir do momento que ele passa 
a prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário, conforme assinalado 
no artigo 3º da CLT, ele desenvolve vínculo empregatício e pode 
requerer os mesmos direitos dos celetistas”, fi naliza o advogado 
Fabricio Sicchierolli Posocco (Por Emanuelle Oliveira (Mtb 
59.151/SP).

Conheça os direitos do trabalhador 
home offi ce garantidos por lei

Potencial da geolocalização e a força 
do mobile marketing no Brasil

Com a popularização dos 
smartphones, os serviços ba-
seados em geolocalização têm 
dado um impulso signifi cativo 
em diferentes ramos de negó-
cio. Para a Infobip, empresa 
que opera uma das maiores 
plataformas próprias de men-
sageria e comunicação do 
mundo, especifi camente para a 
área de marketing, trata-se de 
uma importante ferramenta de 
suporte para as marcas e suas 
respectivas estratégias.

Segundo Yuri Fiaschi, country manager da Infobip no Brasil, 
algumas empresas já usam a geolocalização para divulgar suas 
marcas e produtos. Na sua avaliação, essas iniciativas ainda são 
tímidas, mas em breve será comum chegar em um shopping center, 
por exemplo, e receber uma mensagem no celular informando 
sobre a promoção de uma loja, junto com um código que dará 
direito a um desconto. Ou ainda um convite para o cliente tomar 
um sorvete ou um café.

Hoje a quantidade de smartphones no País alcança 168 milhões 
de aparelhos, segundo dados levantados pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo em 2016. “Grande parte desse potencial 
depende, e muito, das operadoras, que precisam desenvolver 
tecnologias que permitam que a comunicação por geolocalização 

também alcance os usuários 
dos celulares comuns – os 
chamados feature phones –, 
e não fique restrita apenas 
aos smartphones”, destaca o 
executivo.

Segundo Fiaschi, o mercado 
de feature phones no Brasil 
cresceu 35,1% em um ano. 
Enquanto isso, o de smartpho-
nes encolheu 4,8%, de acordo 
com os dados divulgados pela 
consultoria Teleco. “Assim, 
entendemos claramente que 

esse é um segmento que não pode ser ignorado.” 
Apesar dos desafi os a ser superados, sob o ponto de vista tecno-

lógico e de negócios, para a Infobip, a demanda é grande, vinda, 
na maioria das vezes, de lojas, bancos e restaurantes. “Cada um 
desses segmentos atua a seu modo, montando uma estratégia 
própria, e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem”, 
revela Fiaschi.

O executivo diz ainda que, por ser uma tecnologia relativamente 
nova, o retorno dessa estratégia é medido com base na relação 
direta entre o investimento e o aumento de clientes ou vendas. 
“Um restaurante que tenha investido um valor x no uso dessa 
tecnologia, por exemplo, consegue facilmente medir o ganho 
obtido ao comparar com outros períodos”, explica.

Canais de autosserviço aumentam índices de satisfação no e-commerce
O e-commerce surgiu em 1995 nos Estados 

Unidos e chegou no Brasil no ano 2000. A moda-
lidade hoje crescer 20% ao ano.  Segundo dados 
do Sebrae, os eletrodomésticos correspondem 
a 13% das vendas. Em segundo lugar saúde, 
beleza, e medicamentos com 13%, moda e 
acessórios 11%. Livros, assinaturas de revistas 
e jornais, 10% e informática, 9%.

E ao longo desta trajetória, as lojas virtuais 
passaram por diversos desafi os. Era preciso 
oferecer preço competitivo, superar a con-
corrência, ter um layout atrativo e fi delizar 
o cliente. Agora, o desafi o é driblar o tempo 
e oferecer, sempre, a melhor experiência 
possível com comodidade e horários de aten-
dimento fl exíveis.

Com uma geração de consumidores acostu-
mados com o imediatismo das redes sociais, 
a palavra de ordem tornou-se agilidade.  
“Demandas como troca, devolução, rastre-
amento mais rápidos colaboram para que a 
implantação de ferramentas de autosserviço 
cresça cada vez mais”, explica Bruno Stuchi, 
CEO da Aktie Now.
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Silvana Razeira (*)

As expectativas comerciais aumentam em datas come-
morativas e durante a alta temporada de compras - que 
começa na Black Friday e termina no Natal. Neste cenário, 

as tradicionais abordagens, como o envio de SMS, parecem fi car 
em segundo plano, mas, na realidade, elas são ótimas aliadas e 
um efi caz meio para interação com o público. 

Analisando o mercado, a Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) aponta que o Brasil encerrou dezembro de 2015 
com 257,8 milhões de linhas móveis - 8% menos em relação ao 
número total de linhas em 2014. Muitos acreditam que essa queda 
seja devido ao crescimento do uso de aplicativos de mensagens 
e consequente abandono do segundo ou terceiro chip.

Observando esses números com bastante critério, o que parece 
uma retração no mercado, torna-se uma oportunidade de obter 
mais assertividade no contato com clientes, pois o ambiente está 
ainda mais propício para mensagens. Assim, são 257,8 milhões 
de oportunidades de vendas. 

Dessa forma, o SMS se torna uma estratégia bastante atrativa 
e nada obsoleta para as empresas se diferenciarem e conquis-
tarem mais clientes, principalmente em grandes oportunidades 
comerciais como a Black Friday.

Segundo a Cellit. a mensagem de texto pode ser oito vezes mais 
efi caz para engajar os clientes quando comparada com outros 
meios de comunicação. Dentre os motivos para esta afi rmação, 
destaco que a ferramenta proporciona um contato mais direto 
e menos invasivo, que permite que a mensagem seja acessada 
pelo cliente no momento mais oportuno do seu dia. 

Adicionalmente, por não enfrentar barreiras como fi ltros anti-
spam, atrasos dos correios ou queda do sinal da internet, apresenta 
alta taxa de entrega e abertura. De acordo com a Venture Beat, o 

Black Friday: por que usar SMS 
na estratégia de negócio?

Inúmeras estratégias de marketing digital são aplicadas por empresas com o objetivo de ampliar as vendas

SMS tem uma taxa de abertura de aproximadamente 98%. Ainda, 
a resposta do consumidor é tão rápida quanto o recebimento da 
mensagem. É uma comunicação ágil, que funciona em duas vias e 
facilita a interação entre consumidor e empresa — principalmente 
quando existe prazo para aproveitar as ofertas.

Outro destaque é a rentabilidade, pois cada mensagem cus-
ta centavos e cada cliente consome mais do que o custo de 
conversão. Por isso, o valor de campanhas de SMS Marketing 
é extremamente atraente tanto para grandes empresas como 
para as pequenas, que buscam diferenciação no mercado e no 
relacionamento com clientes.

Portanto, em um mundo cada vez mais competitivo, cada 
oportunidade de fechar negócio deve ser aproveitada a fi m de 
promover uma régua de relacionamento com clientes que propor-
cione mais lucratividade e satisfação, conquistando a fi delidade 
do consumidor para as próximas compras. 

 
(*) É gerente de Negócios da Zenvia, companhia brasileira que viabiliza a 

comunicação entre empresas e consumidores.


