
Como evitar fraudes 
sem prejudicar
o bom cliente?

Para a maioria dos 

lojistas on-line, o 

processo de validação 

de um pedido após a 

fi nalização da compra é 

bem parecida

O primeiro passo é a au-
torização de pagamento 
para verifi car se aquele 

determinado cartão é válido e 
se possui saldo para uso. Após 
isso, o antifraude avalia se o 
pedido pode ser encaminha-
do para o cliente ou se antes 
é preciso ainda uma análise 
mais detalhada. Em seguida, 
a operação é encaminhada 
para manuseio e despacho, 
terminando o processo de 
compra. 

Toda a parte automática des-
te processo mencionado ocor-
re de forma muito rápida, em 
poucos segundos, permitindo 
que a maioria das compras seja 
despachada rapidamente para 
o cliente. No entanto, quando 
um pedido precisa ser enviado 
para o processo de revisão 
manual, a análise de um agente 
humano pode levar horas e, em 
alguns casos, até dias. 

Mas e quando o modelo de 
negócios não permite que um 
pedido fi que parado sequer por 
alguns minutos até ser avaliado 
por um analista de fraude? São 
os casos dos estabelecimentos 
que realizam entrega de co-
mida, venda de softwares ou 
jogos on-line: nestes casos, a 
operação tem que ser feita em 
tempo real e as respostas têm 
que ser precisas e instantâneas 
– afi nal, o cliente não estará 
nem um pouco disposto a es-
perar pelo processo de revisão 
para receber a refeição em sua 
casa ou curtir o jogo que foi 
comprado.

Nestes cenários, a empre-
sa não pode se limitar às 
ferramentas tradicionais de 
bloqueio de fraude. É preciso 
haver um sistema efi ciente, 
capaz de avaliar com mais pre-
cisão todos os pedidos e barrar 

somente as que realmente 
sejam fraudulentas. Para esta 
situação, a combinação da aná-
lise do comportamento on-line 
de um cliente durante a jorna-
da de compra e a inteligência 
artifi cial são duas ferramentas 
cruciais para a análise de risco 
de qualquer negócio.

A análise do comportamen-
to de navegação do cliente 
coleta dados muito ricos para 
a análise de fraude, como por 
exemplo o tempo que o cliente 
navegou no site ou aplicativo, 
quantos produtos foram visu-
alizados, se ele simulou fretes, 
se escreveu os números do 
cartão de crédito ou apenas 
“copiou e colou” etc. Ou seja, 
é uma tecnologia que observa 
informações que são vitais para 
saber a intenção de compra de 
um usuário, mas que muitas 
vezes passam despercebidas. 

A inteligência artifi cial, por 
sua vez, entra em ação para 
detectar diversos padrões de 
compras (legítimas ou fraudu-
lentas) em cada loja virtual. 
Com isso, realiza análises as-
sertivas e de altíssima precisão 
em menos de 1 segundo – algo 
que ainda é humanamente 
impossível. O sistema, ade-
mais, aprende com cada nova 
transação processada e evolui 
dia após dia.

Com a união destas duas 
tecnologias – além das técnicas 
tradicionais de análise de frau-
de, ainda muito importantes 
–, o sistema possui uma gama 
muito maior de informações 
para realizar uma análise de 
fraude, o lojista não preju-
dica o bom cliente negando 
compras legítimas e nem tem 
a sua operação “travada”, e o 
consumidor, satisfeito do ou-
tro lado do computador ou do 
smartphone, não hesitará na 
hora de fazer uma nova compra 
no seu estabelecimento.

(*) É co-fundador da Konduto, 
sistema antifraude inovador e 

inteligente para barrar fraudes 
na internet sem prejudicar a 

performance das lojas virtuais.
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News@TI
ICMC abre concurso para Livre-Docente

@Estão aberta até o dia 31 de janeiro as inscrições para o concurso 
destinado à obtenção do título de Livre-Docente no Instituto de Ci-

ências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O 
edital contempla os seguintes departamentos e áreas do conhecimento: • 
Departamentos de Matemática: Análise; Álgebra Comutativa e Geometria 
Algébrica; Topologia e Singularidades. • Departamento de Ciências de 
Computação: Ciências de Computação. • Departamento de Matemática 
Aplicada e Estatística: Otimização; Matemática Computacional; Estatís-
tica e Probabilidade; Métodos Analíticos em Física-Matemática; Sistemas 
Complexos. • Departamento de Sistemas de Computação: Sistemas de 
Computação. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por procu-
ração na Assistência Acadêmica do ICMC, situada à Avenida Trabalhador 
São-Carlense, 400, no campus da USP em São Carlos. Para obter mais 
informações sobre a documentação exigida, os prazos e as datas das provas, 
consulte o edital completo disponível em icmc.usp.br/e/b077e.

Live Instagram chega ao Brasil

@Vídeos ao vivo no Instagram Stories estão disponíveis no Brasil. 
Desde que anunciamos a ferramenta, em novembro do ano passado, 

temos visto como o formato é capaz de conectar pessoas aos seus amigos 
e comunidades a qualquer momento, de maneira divertida e descontraí-
da. Talvez você tenha visto alguns testes que aconteceram ontem com 
vídeos ao vivo de Ivete Sangalo e Gabriel Medina no Stories do Instagram. 
Utilizar a ferramenta de vídeo ao vivo no Instagram é simples, basta abrir 
a câmera do Stories e escolher o modo "ao vivo" na barra abaixo do botão 
de gravar. O vídeo irá desaparecer do aplicativo assim que a gravação 
for fi nalizada, desta maneira, as pessoas podem se sentir à vontade para 
compartilhar o que quiserem e quando quiserem.

Linha de câmeras à prova de explosão

@Em ambientes que lidam com a possibilidade de explosão, a segu-
rança precisa ser redobrada. Indústrias petroquímicas, plataformas 

de petróleo, unidades fabris de manipulação de fi bras de algodão, portos, 
todos os locais que lidam com produtos altamente infl amáveis, contam 
agora com as câmeras à prova de explosões EPC230U, da fabricante 
chinesa Dahua.  Os equipamentos combinam resistência, tecnologia e 
obedecem às principais recomendações de aplicações de videovigilância 
para ambientes que necessitam de medidas preventivas para o risco 
de explosão. Desenvolvidas em aço inoxidável, as câmeras operam sob 
temperaturas extremas, de -40°C a 60°C, e passaram por testes que 
asseguram a operação em condições de imersão ou de muita poeira. 

‘Líder’ no Quadrante Mágico do Gartner 
para Serviços de Testes de Aplicação

@A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), 
empresa global líder em Tecnologia da Informação, Consultoria 

e Serviços de Processos de Negócios, anuncia que foi posicionada 
como "Líder" no Quadrante Mágico do Gartner para Serviços de Testes 
de Aplicação, pelo terceiro ano consecutivo. O relatório escrito por 
Susanne Matson e Patrick J. Sullivan foi publicado em 28 de novem-
bro de 2016. No relatório, na seção defi nição/descrição de mercado, 
o Gartner aponta "Serviços de Teste de Aplicação" como um termo 
abrangente usado para capturar todos os tipos de serviços de veri-
fi cação e validação que apoiam o controle de qualidade e a garantia 
de qualidade das aplicações dos clientes (www.wipro.com). 

Hoje não há como uma 
marca não incluir a publi-
cidade digital em seu plano 
de marketing. Sabemos a 
importância desse meio por 
atingir um número maior de 
pessoas que passam o dia 
conectado, navegando na in-
ternet. Segundo uma pesquisa 
publicada pela empresa ame-
ricana eMarketer, em 2017, a 
publicidade digital vai superar 
a publicidade na televisão, nos 
Estados Unidos.

Em breve esse movimento 
também chegará em terras 
brasileiras e é por isso que é preciso pensar e repensar em 
como você quer que sua empresa se destaque no meio de 
tantas informações disponíveis no meio digital. Sei que é uma 
tarefa árdua encontrar maneiras arrojadas de engajar sua 
marca com um target tão pluralizado quanto temos hoje, mas 
já possível utilizar novos formatos de anúncios que tendem ser 
mais assertivos que os modelos convencionais e usados desde 
a popularização da internet.

Há diferentes formas de explorar todo potencial das mídias 
digitais, oferecendo formatos com programação personaliza-
da, trazendo a possibilidade de integrações com serviços de 
terceiros e ainda mais fl exibilidade de conteúdo. Vai muito 
além do padrão para impactar o usuário. Isso cria uma nova 
experiência de anúncios online. Também é preciso pensar em 
ações específi cas para a mídia mobile, devido à variedade de 
formatos e alto alcance que ela oferece, fazendo com que sua 
marca esteja sempre presente na palma da mão do usuário 
desejado.

Recentemente, a pesquisa 
do IPG Mediabrands Magna 
mostrou que a publicidade 
digital irá alcançar um market 
share de 40% em território 
americano, mas que terá 
consequência global, pois isso 
gerará uma movimentação 
de U$202 bilhões ao redor do 
mundo. Isso é apenas um refl e-
xo do que vemos em nosso dia 
a dia, onde as pessoas estão di-
recionando sua audiência para 
os meios digitais, deixando de 
lado outros formatos, como 
a televisão, que desde sua 

invenção, liderou o mercado publicitário em todo o mundo.
Mas reitero que é preciso muito cuidado no momento de dirigir 

seus esforços para o mundo digital, pois é necessário fazer um 
planejamento detalhado das ações que se pretende fazer. Para 
otimizar resultado, é preciso identifi car os segmentos que deseja 
atingir. Uma extensa análise de dados brutos é fundamental 
para se conseguir os melhores resultados possíveis. Essa é uma 
possibilidade que outras mídias não oferecem com tanta pre-
cisão e ainda agilidade para uma mudança de direcionamento, 
caso seja necessário.

Explorar a publicidade digital será a melhor maneira de levar 
sua marca de forma direta e objetiva ao público-alvo desejado. 
A tendência é que esse mercado cresça exponencialmente 
nos próximos anos, provocando uma grande transformação na 
maneira das empresas conversarem com o consumidor. Não 
perca essa oportunidade!

(Fonte: Victor Canô, CEO da Cazamba, empresa de tecnologia em mídia que 
permite marcas engajarem com seus consumidores).

Um ano de expansão do marketing digital

Marcelo Scharra (*)
 

Tal inovação tem movimentado não só o mercado, mas 
também o organograma das empresas, que precisaram 
entrar em constante renovação para captar e executar as 

novas necessidades de seus clientes. É o caso da gestão 3.0, um 
movimento de modernização para líderes e gestores de equipes 
que visa redefi nir o conceito de Liderança, transformando-o em 
uma atitude muito mais ampla do que a de gerenciamento e 
controle de tarefas, demandas e entregas.

Para obter os melhores resultados aproveitando as habilidades 
individuais dos membros das equipes, o novo modelo de gestão 
procura dividir as responsabilidades e conhecimentos, tendo como 
objetivo principal a sustentabilidade e a excelência nas demandas. 
Entre as diferenças da gestão tradicional para a 3.0, está a visão 
e os objetivos de cada empresa.  Os modelos clássicos de geren-
ciamento priorizam os resultados, a lucratividade e a construção 
de marcas ou produtos visando a liderança de mercado, ou seja: 
a sua visão é de dentro da companhia para fora.

Já na gestão 3.0, o movimento é inverso, pois o gerenciamento 
busca priorizar o mercado e suas necessidades, inclusive, as 
dos colaboradores da empresa. Ao invés de tentar introduzir 
sua visão e valores ao mercado, a gestão 3.0 procura estimular 
a visão de fora para dentro da empresa, priorizando a sua razão 
de ser, bem como os seus benefícios ou serviços para a sociedade 
como um todo.

Sustentabilidade e confi ança: mantras do marketing 

atual e da gestão 3.0

Para se tornarem gestores 3.0, os líderes devem procurar se 
tornar ‘facilitadores’, compreendendo a fundo as empresas, seus 
respectivos mercados e públicos-alvo, bem como o potencial de 
suas equipes. Somente dessa forma, é que eles poderão unir todas 
as habilidades e recursos disponíveis, criando soluções efetivas 
e vantajosas para o mercado.

No futuro, a gestão 
3.0 poderá assegurar a 

sobrevivência das empresas
Mais do que uma simples promoção ou serviço exclusivo, os consumidores contemporâneos também 
têm demonstrado interesse nas ideologias das marcas que consomem. Afi nal, não basta comprar 
– é necessário também fazer parte de um movimento por trás de cada compra, que represente o 
sentimento coletivo de ‘pertencimento’, com propósitos verdadeiramente sustentáveis e reais

Entretanto, nem só de mudanças no gerenciamento de processos 
vive a gestão 3.0: ela também envolve a contribuição e visão dos 
colaboradores do seu papel dentro das empresas. Afi nal, quando 
as marcas atuam de forma diferente daquela apresentada em sua 
proposta de valor, os funcionários acabam se desestimulando, 
pois desejam fazer parte de projetos que os orgulhem.

Com a gestão 3.0, os setores de recursos humanos ganham a 
oportunidade de engajar os colaboradores de maneira genuína 
e profunda. O mesmo ocorre com a gestão de marketing, porém, 
sob o olhar dos consumidores. Afi nal, o marketing contemporâneo 
também segue a mesma diretriz da gestão 3.0, pois prioriza a sus-
tentabilidade e o propósito de suas campanhas, principalmente, 
em um mundo repleto de desafi os políticos e dilemas diplomáticos 
relacionados ao meio ambiente.

Nesse sentido, a tecnologia tem sido uma grande aliada da 
efetivação da gestão 3.0, pois automatiza processos e diminui a 
distância entre os clientes e empresas, aumentando a velocidade 
e transformação do mercado. Com a gestão 3.0, as empresas mais 
valorizadas pelas comunidades serão aquelas que economizarem 
recursos, resolvendo problemas e oferecendo boas soluções.

Para atingirem os consumidores modernos, que se preocupam 
cada vez mais com os valores das empresas, é que a gestão 3.0 deve 
ser amplamente difundida. Trata-se de uma questão não apenas 
de melhoria, mas de sobrevivência para as marcas, pois a adoção 
de um modelo de gestão fl exível em detrimento do modelo linear 
tradicional fará toda a diferença em seus resultados no decorrer 
dos anos, principalmente, em um mercado cujo público-alvo é 
cada vez mais exigente, moderno e conectado.

(*) É Administrador de Empresas e consultor de gestão da Inside Business 
Design. É formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, com 

especialização em Finanças pelo Insper. A Inside é uma consultoria de Gestão, 
que identifi ca, propõe metas e ajuda a solucionar problemas estratégicos, 

apresentando resultados efetivos de curto prazo. É, ainda, palestrante e 
colaborador do centro de empreendedorismo do Insper.

Segundos dados da Teleco, três grupos 
concentram 85% das conexões de banda larga 
fi xa do País. No entanto, são mais de 9300 
provedores de internet licenciados pelo país 
com grande potencial de crescimento. 

“Um dos nossos empecilhos são as empresas 
piratas, mas a apreensão de equipamentos 
ilegais causou um impacto positivo e encora-
jou com que mais provedores se legalizassem, 
tornando-os competitivos. Atualmente diversos 
provedores estão em franco crescimento, ba-
tendo as operadoras de todo o Brasil”, comenta 
Rodrigo Rossy, da SolusTi. 

Mesmo nos centros urbanos, onde a presença 
das grandes empresas de internet é massiva, 

os pequenos e médios provedores já apontam 
como opção à falta de qualidade do serviço e 
se diferenciam suprindo às principais reclama-
ções dos usuários das operadoras – alto custo 
e atendimento ruim. 

Segundo Uesley Correa, da Network Educa-
tion, que aposta em atendimento individuali-
zado dos assinantes, estes pontos abrem ainda 
mais mercado aos provedores de pequeno e 
médio porte. “As operadoras não entregam 
qualidade no atendimento porque preferem 
ter mais usuários ao investir em qualidade. O 
mercado está aquecido para pequenos e médios 
prestadores, mas é preciso capacitação para se 
manter no setor. O empresário precisa estar 

em busca constante por ideias para renovar o 
serviço”, explica o consultor.

Com as possibilidades de crescimento em 
vista, os pequenos e médios provedores bus-
cam por profi ssionalização e capacitação para 
expandir e fortalecer os negócios. Em 2016, o 
Future ISP, Encontro Nacional de Provedores, 
atraiu 6 mil participantes a Olinda, Pernam-
buco, em três dias de palestras e painéis de 
discussão. “A primeira edição do Future ISP 
foi de um nível técnico excelente. O evento 
elevou o nível das empresas participantes e 
eu saí de lá com nova visão e ideias”, afi rma 
Correa. Mais informações e inscrições: http://
futureisp.com.br/

Pequenos e médios provedores se organizam para conquistar mercado


