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Ferramenta usa Big Data para ajudar os 
e-commerces a vender mais

@Justamente para tentar 
ajudar os donos de e-

-commerces e lojistas online 
a alcançar cada vez mais 
consumidores e incentivar 
que as compras online sejam 
recorrentes, que o ENVIOU 
apresenta o E-mail Marke-
ting Pró. A nova ferramenta 
faz uso de soluções de Big 
Data, responsáveis por ma-
pear o comportamento do 
consumidor que realiza suas compras online. Com base nas informa-
ções é possível que o time do e-commerce analise em quanto tempo o 
cliente precisará de um novo produto, de um complemento ou de um 
similar a fim de enviar ofertas que realmente interessem e possam gerar 
novas compras. “O objetivo é que a ferramenta possa ajudar as lojas 
online a serem mais assertivas em suas campanhas, além de entregar 
ao consumidor um conteúdo personalizado, que leve as lojas a vender 
mais, é claro”, explica Felipe Rodrigues, sócio-diretor do ENVIOU.

Hub AnnA oferece pesquisa de campo gratuita 
pelo WhatsApp, Messenger e Telegram

@Ciente da importância da realização de pesquisas de campo em 
aplicativos de mensagens a W5 Solutions tomou uma decisão 

inovadora. A organização vai disponibilizar, gratuitamente, o acesso à 
AnnA - hub conversacional que conecta pessoas a sistemas por meio 
de aplicativos de mensagens. A promoção será válida até o dia 20 de 

março de 2020. Limitado a 100 empresas, basta enviar as perguntas 
e opções de respostas para o time da W5 Solutions, que cuidará do 
desenvolvimento da parte técnica. Será então disponibilizado um link 
encurtado ou QR Code com o questionário pronto. A empresa então 
está pronta para disponibilizar essa pesquisa no WhatsApp. A partir 
do momento que o cliente acessa o link ele é direcionado para o am-
biente da AnnA, que conta com recursos como Inteligência Artificial 
e Machine Learning (https://testegratis30dias.anna.center/8F9E9).

Payly firmou parceria com a Cielo  

@A carteira digital Payly firmou 
parceria com a Cielo, maior 

credenciadora de cartões da América 
Latina, que proporciona aos seus clien-
tes uma nova opção de pagamento nos 
estabelecimentos comerciais. A partir 
de agora, os usuários podem efetuar 
seus pagamentos via app Payly em 
cerca de 1,5 milhão de terminais POS 
Cielo, disponíveis em diversas lojas 
físicas por todo o Brasil. As transações 
são realizadas via QR Code e agregam 
praticidade, segurança e rapidez para 
a rotina diária. A forma de utilização 
continua simples. O lojista gera o QR 
code na máquina de cartão Cielo, e o 
consumidor escaneia o código com o 
leitor do aplicativo Payly. Basta o usuário ter adicionado dinheiro no app 
Payly para realizar seus pagamentos. A Payly foi lançada no final do ano 
2018 pela Cosan, um dos maiores grupos privados do Brasil, em uma 
Joint Venture com o Grupo Manzat. Em seu primeiro ano de operação, 
obteve mais de um milhão de downloads.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Liberdade Econômica e 
a desconsideração da 
personalidade jurídica

Em meados de abril de 
2019, a presidência da 
República promulgou 
a  “MP da Liberdade 
Econômica”

O principal objetivo era 
compor as Declara-
ções de Direitos de 

Liberdade Econômica. Ela 
foi aprovada pelo Senado e 
sancionada pelo presidente 
em 20 de setembro de 2019, 
convertida na Lei 13.874. O 
foco principal era diminuir 
a burocracia do empresa-
riado, facilitando alguns 
processos rotineiros para 
empresas e empreendedo-
res, além de simplificar a 
abertura de novas empresas 
e acelerar o crescimento 
econômico ao fomentar o 
cenário do empreendedo-
rismo.

As diretrizes da agora 
Lei 13.874 não só trazem 
reflexos no cotidiano do 
empresário, mas também 
implicam consequências 
jurídicas. Em linhas gerais, 
ela flexibiliza regras traba-
lhistas, elimina alvarás para 
empresas cujas atividades 
são consideradas de baixo 
risco, determina a separa-
ção do patrimônio de sócios 
e sociedade, impede que 
bens de um mesmo grupo 
empresarial sejam consu-
midos para quitar débitos 
de uma das empresas, entre 
outras mudanças. 

Especificamente em re-
lação a esses dois últimos 
pontos, é importante apro-
fundar a reflexão. Até sua 
entrada em vigor, o art. 50 
do Código Civil estabelecia 
de forma bastante sucinta 
o que era a ferramenta da 
”Desconsideração da Per-
sonalidade Jurídica”. 

Esse instituto permitia ao 
credor lesado (ou ao Minis-
tério Público) que, após o 
esgotamento de busca de 
bens da empresa devedora 
e mediante comprovação de 
abuso de personalidade jurí-
dica (desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial), fos-
sem os efeitos da obrigação 
da empresa devedora esten-
didos aos bens particulares 
de todos os administradores 
ou sócios. 

Com a entrada em vigor 
da Lei 13.874, alterou-se 
a redação do artigo 50 de 
modo definitivo. A alteração 
mais relevante instituiu 
que a desconsideração 

da personalidade jurídica 
passe a atingir exclusiva-
mente o administrador ou 
sócio beneficiado direta ou 
indiretamente pelo abuso 
da personalidade jurídica. 
A proposta visa garantir 
que a desconsideração não 
seja utilizada de forma des-
proporcional e extensiva, 
atingindo aqueles que não 
tenham praticado o ato tido 
como abusivo.

O artigo ganhou cinco 
parágrafos. Os dois pri-
meiros inovam ao trazer 
o significado de desvio de 
finalidade (utilização da 
pessoa jurídica com o pro-
pósito de lesar credores e 
para a prática de atos ilíci-
tos de qualquer natureza) 
e confusão patrimonial (a 
ausência de separação de 
fato entre os patrimônios). 
Para caracterizar o desvio 
de finalidade, é necessário 
estar presente a intenção ou 
o dolo por parte do agente 
praticante. 

Por sua vez, para caracte-
rizar confusão patrimonial é 
preciso ocorrer a conjunção 
entre o patrimônio da em-
presa e de seus membros, 
quando, por exemplo, a 
empresa cumpre obrigações 
do sócio ou administrador 
por repetidas vezes ou vice-
-versa (também conhecida 
como desconsideração in-
versa, objeto do parágrafo 
terceiro) ou quando ocorre 
a transferência de ativos 
ou passivos entre empresa 
sem que haja uma contra-
prestação. 

Outra importante alte-
ração no dispositivo de lei 
ocorreu com a inclusão 
do quarto parágrafo, que 
prevê que a mera existên-
cia de grupo econômico 
sem a presença de desvio 
de finalidade ou confusão 
patrimonial não autoriza a 
desconsideração da perso-
nalidade da pessoa jurídica, 
dando maior segurança 
jurídica e autonomia aos 
grupos econômicos. 

Por fim, o parágrafo quinto 
assegura que a expansão 
ou alteração da atividade 
econômica da empresa 
não constitui desvio de 
finalidade. Isso garante ao 
empresariado liberdade 
para expandir a produção 
ou serviço ofertado.

 
(*) - É internacionalista e advogada 

do Departamento de Contencioso 
e Arbitragem da Andersen Ballão 

Advogados.

Gabriela Ganasini (*)

O Customer Success 
precisa de propósito

Claudinei Elias (*) e Lucia Oliveira (**)

Ter propósito para uma empresa 
ou para um profissional acabou 
se transformando em algo quase 

mandatório. Mais que palavra da moda, 
o propósito é um direcionador funda-
mental. Recentemente, percebemos 
que a área de Customer Success (CS), 
que deve ser em 2020 uma das mais 
fundamentais – determinando, inclu-
sive, o crescimento e a procura por 
profissionais que entendam e saibam 
conduzir esses assuntos e atividades 
nas companhias -, precisa entender e 
estar apta a  conduzir com êxito os pro-
jetos de olho nos riscos, especialmente 
os reputacionais.

Propósito que muitas vezes não é 
identificado pela alta gerência da em-
presa, pois há falta (ou falha) de visão 
sobre a real importância e alcance do 
profissional que promove o “Sucesso do 
Cliente”. Além disso, o propósito deve 
estar alinhado à experiência do cliente e 
à solução dos problemas, especialmente 
ao retorno sobre investimento, ou seja, 
o cliente precisa ter o melhor resultado 
possível com o investimento realizado, 
de forma direta e indireta por meio da 
experiência, e claro, 
não somente quando é 
recebida uma reclama-
ção. Precisa ser algo 
preventivo. Tivemos, 
no último ano, um case 
em que a atuação do CS 
foi fundamental para 
entender o momento do 
cliente. Com a clareza 
do propósito do cliente, 
foi possível propor uma 
nova frente de trabalho, 
garantindo ainda a con-
tinuidade, renovação e 
ampliação do contrato. 
Detalharemos o case 
oportunamente.

Existem poucos cases notórios em 
companhias B2B – os mais destacados 
estão em B2C -, mas é notório que os 
profissionais que atuam com o Sucesso 
do Cliente têm grandes desafios na 
execução de suas funções. É comum 
encontrarem obstáculos relevantes 
pelo caminho, muitas vezes ligados à 
falta de clareza nos propósitos e da vi-
são. É de fundamental importância não 
focar apenas nas dores dos clientes e 
de fato colocá-los no centro do negócio, 
tirando insights do óbvio, antecipando 
necessidades ou hábitos.

Inclusive, ressaltamos aqui o retorno 
financeiro que as empresas que apostam 

no CS têm observado. Isso é possível, 
pois a atuação é algo como Inteligên-
cia por Experimentação, que não visa 
somente o lucro, mas a real satisfação 
(daí, a experimentação) do cliente.

Segundo a literatura sobre o tema, 
o Customer Success surgiu dentro 

das empresas de SaaS. 
O principal objetivo 
era manter e reter os 
clientes por mais tem-
po e ainda é assim 
em muitas empresas. 
Visa-se mais o lucro e 
os ganhos financeiros, 
deixando um pouco de 
lado outras questões 
fundamentais, que mi-
nam a sustentabilidade 
de receitas e a eficiên-
cias na oferta de valor. 
Principalmente, quan-
do falamos de projetos 
de Governança, Riscos 
e Compliance (GRC), 
que envolvem jorna-

das longas e com muitos temas que 
demandam engajamento e patrocínio 
por toda a companhia.

O CS, como é conhecido, não é sim-
plesmente um serviço de suporte ou um 
SAC com nome mais pomposo. A área 
e o profissional de CS trabalham com 
estratégias e com um olhar para Key 
Process Indicators (KPI’s) para auxiliar 
o cliente a obter o melhor resultado 
e o tão sonhado sucesso e se tornar 
um promotor da sua marca. Por isso, 
enfatizamos: precisamos de propósito.

O CS não cuida apenas do relacio-
namento com o cliente. Ele pode ser 

relevante para a execução da estratégia 
do negócio, pois é um processo trans-
versal, atuando de forma ativa com as 
áreas de Vendas, Marketing e Projetos, 
Entrega, Operações, Recursos Huma-
nos e outras, sendo um elo agregador 
entre as áreas e o cliente.

Muitos especialistas em CS têm pa-
lestrado e produzido literatura sobre a 
grande falha no processo de implemen-
tação de um departamento de Sucesso 
do Cliente. Toda a companhia (todas as 
áreas) tem que entender o propósito 
para fazer o Sucesso do Cliente acon-
tecer. Sem isso, fica extremamente 
complicado criar uma identidade para 
a jornada do cliente, tornando, por 
exemplo, o Ideal Customer Profile 
(ICP) impossível.

O engajamento nos diversos níveis 
nas organizações é de fundamental 
importância ao CS, desta forma será 
permitida uma leitura do ciclo de vida 
dentro da organização de maneira 
única e será um excelente agente de 
transformação.

Para o maior especialista em CS do 
mundo, Lincoln Murphy, é essencial 
também entender e reconhecer quais 
são os fits que fazem um prospect ser 
bad fit. E, por final, nunca podemos 
confundir sucesso com felicidade.

Vamos entender e fazer um CS com 
propósito.

(*) Claudinei Elias é CEO e fundador da Bravo GRC. 
Percebeu há mais de 15 anos que o GRC se tornaria 

algo fundamental nas companhias.
(**) Lúcia Oliveira é Customer Success na Bravo 

GRC. Possui experiência e conduz projetos 
de Customer Success em B2B com foco em 

Governança, Risco e Compliance (GRC).

O propósito tornou-se uma das palavras mais importantes dos últimos anos
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“Tivemos, no último 
ano, um case em que 
a atuação do CS foi 
fundamental para 
entender o momento 
do cliente. Com a 
clareza do propósito 
do cliente, foi possível 
propor uma nova frente 
de trabalho, garantindo 
ainda a continuidade, 
renovação e ampliação 
do contrato.
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Fintech inaugura Centro 
de Ciência Aplicada 

no Parque Tecnológico
A TradeMachine - fintech 

que automatiza investimentos 
na Bolsa por meio de robôs 
- inaugurou seu Centro de 
Ciência Aplicada no Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos (SP). Com sede em 
São Paulo, a startup viabili-
zou esses planos após captar 
aporte de R$ 2,2 milhões 
junto a Energhias, empresa 
de participações societárias 
focada em empreendimentos 
inovadores e com substancial 
ineditismo.

O objetivo do novo espaço 
é impulsionar o desenvolvi-

mento dos produtos, atrair 
talentos e promover o inter-
câmbio entre os pesquisado-
res da fintech e os principais 
especialistas da área. “Como  
a base dos nossos produtos 
envolvem a aplicação de 
ciência avançada e tecnolo-
gia de fronteira, faz todo o 
sentido estarmos próximos 
de universidades como ITA, 
UNESP e UNIFESP, referên-
cia nacional em engenharia, 
matemática, física, computa-
ção e estatística”, informou 
Rafael Marchesano, CEO da 
TradeMachine.


