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News@TI 

Aplicativo é uma rede colaborativa e de 
segurança para a população LGBTI

@O app Dandarah alcançou um total de 7.168 usuários em 
menos de dois meses de atividades. Ao todo, 23 países 

estão fazendo uso do aplicativo idealizado a partir do Projeto 
Resistência Arco-Íris, da ENSP – FIOCRUZ em parceria com a 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e a 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos (ABGLT). Ele propõe um ecossistema 
digital para facilitar à população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, mulheres transexuais, homens trans e intersexos) se 
informar, denunciar, registrar, enfrentar e evitar diversas formas 
de violência às quais essa população está sujeita.

Tecnologia que ajuda instituições a 
combaterem a evasão de alunos 

@A FCAMARA criou em 2019 uma solução conhecida como 
Fidelizaluno - ferramenta capaz de ajudar as instituições de 

ensino a evitarem a evasão de alunos, colaborando também para 
a criação de um plano de ação preventivo. O Fidelizaluno integra 
todas as técnicas de uma instituição de ensino e propõe uma solução 
personalizada por aluno, evitando assim evasão e desistência du-
rante o período de estudo. A solução analisa o comportamento dos 
alunos por meio de um algoritmo, que funciona  como “professor” 
na solução, analisando-os e verificando os motivos que os levam a 
desistirem dos estudos. Ao ser identificado, o sistema emite um 

alerta automático referente ao aluno para a área responsável, que 
poderá tomar medidas preventivas.

Quem é seu filho na internet?

@A presença precoce das 
crianças no mundo virtual tem 

deixado muitos pais preocupados, 
seja pelo uso excessivo, conteúdos 
inapropriados, além de assédio e 
jogos que podem levar a autoagres-
são. Segundo dados da pesquisa 
Panorama Mobile Time/Opinion 
Box - Crianças e smartphones no 
Brasil - Outubro de 2019, 95% 
das crianças brasileiras de 10 a 12 
anos, filhos de pais internautas, 
têm acesso a smartphones, sejam 
aparelhos próprios ou dos responsáveis. Pensando em ajudar os pais 
nessa “educação virtual”, Luiza Mendonça resolveu criar um app para 
acompanhar de perto o uso da filha na internet. Assim surgiu a ideia do 
AppGuardian,  um aplicativo de conexão entre pais e filhos que oferece 
ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de hábitos digitais. 
"Nós vamos além do controle parental porque entendemos que o desejo 
mais profundo de um pai ou uma mãe é saber que está exercendo seu 
papel em garantir que seus filhos tenham uma infância e adolescência 
com orientação, suporte e diálogo aberto, para assim se tornem adultos 
saudáveis, equilibrados e felizes", comenta Luiza.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Liderança criativa: 

a vantagem 
competitiva que 

pode ser desenvolvida 
Nos últimos tempos, 
o conceito de 
liderança criativa 
tem sido amplamente 
difundido

Segundo um estudo da 
IBM, feito em 2012 
com mais de 1500 

CEOs, a criatividade é vis-
ta como a qualidade mais 
importante que um líder e 
companhia podem ter. Mas 
o que é liderança criativa e 
por que as atenções estão 
se voltando a ela? Lideran-
ça criativa é a capacidade 
de propor soluções inova-
doras, principalmente ao 
se deparar com situações 
complexas. 

Então, no contexto em 
que vivemos, construído 
a partir da transformação 
digital e ascensão de novas 
tecnologias, a necessidade 
de se trabalhar o poten-
cial criativo das pessoas 
e corporações, está em 
ultrapassar a complexida-
de trazida pelas demandas 
inovadoras, que são cada 
vez mais exigentes. Na 
vanguarda: a capacidade 
de prever os pontos-chave 
da vantagem competitiva. 

A inovação é uma van-
tagem competitiva e está 
diretamente ligada à cria-
tividade, estruturando as 
condições favoráveis para 
que esta entre em ação e 
formando os alicerces em 
atividades que nunca nin-
guém colocou em prática. 
Nesse âmbito, prever as 
tendências do que será ou 
não favorável ao mercado é 
muito poderoso e direciona 
às tomadas de decisões. 
Experiências e ideias en-
tram aqui como o diferen-
cial necessário para estar 
sempre na vanguarda. Por 
mencionar o ato de estar 
constantemente um passo 
à frente, a criatividade con-
siste no desenvolvimento 
de repertórios, incenti-
vando o investimento na 
quebra de paradigmas. 

Ações relacionadas à 
diversidade e inclusão, por 
exemplo, deixam os am-
bientes mais heterogêneos 
e contribuem genuinamen-
te para mudar percepções 
de vida, impactando na 
maneira como as pessoas 
produzem, por se senti-
rem mais representadas e, 
consequentemente, mais 
motivadas e socialmente 
responsáveis. Além disso, 
a empatia que isso gera, 
ajuda as pessoas a se comu-
nicarem e se conectarem 
melhor. 

É importante termos lí-
deres criativos, entretanto, 
ter uma equipe que pensa 
fora da caixa é ainda me-
lhor. Propiciar ambientes 
em que exista a liberdade 
para experimentar traz 
mais resultados simples-
mente por não sobrecar-
regar nenhuma área ou 
indivíduo. Precisamos ter 
líderes para orientar talen-

tos e, com isso, cascatear 
as práticas, atingindo os 
objetivos propostos pelas 
estratégias de maneira 
mais assertiva. 

No Brasil, o número de 
pessoas que se sobressa-
em por essas qualidades é 
baixíssimo e essa realidade 
tem de ser transformada. 
Aliás, a concentração de 
mentes que pensam de 
forma disruptiva, grande 
parte por terem aprendi-
do a usar a criatividade, 
precisa ser redistribuída 
mundialmente. Hoje, por 
exemplo, existem espaços 
como o Vale do Silício que 
acabam por concentrar as 
mentes “brilhantes”. 

E nas empresas, seria 
interessante trabalhar 
mais profundamente o 
intraempreendedorismo, 
ou seja, a mentalidade 
empreendedora dentro 
de seus próprios nichos e 
negócios, formando áreas 
autossuficientes que se 
conectam naturalmente 
como parte de um grande 
ecossistema. 

Por que é tão difícil 
implementar tudo que foi 
discutido neste texto na 
realidade? É uma questão 
de disparidade entre a 
teoria e a prática. O mun-
do, as organizações e as 
pessoas estão mudando e 
isso implica numa trans-
formação de mindset. 
Os novos cenários que a 
tecnologia e a automação 
trazem implicam em uma 
mudança de ritmo, por isso 
é necessário desenvolver a 
capacidade de adaptação 
frente às mudanças rápidas 
e frequentes de agora. 

Podemos dizer que o 
modo de pensar de um 
artista se assemelha a essa 
transformação: agir de ma-
neira viva, curiosa, cons-
ciente e tendo disposição 
para experimentar muitas 
vezes, de forma rápida e 
inteligente para descobrir 
o que realmente funciona. 
Há muitas questões em jogo 
e manter-se na disputa cor-
porativa é, somente, a mais 
imediata. A criatividade 
nos dias de hoje já não é 
um diferencial, e sim uma 
questão de sobrevivência, 
somada às outras questões 
como agilidade, atenção 
às transformações e às 
demandas do mercado de 
maneira única. 

O ponto aqui não é o 
surgimento de novas em-
presas, mas que as já exis-
tentes precisam estar em 
constante evolução para 
se adaptar e se desprender 
da crença de que o que as 
levou até aqui será uma 
receita para o crescimento 
futuro. É o momento de 
acordar, olhar o mundo de 
outra maneira, pensar e 
agir de maneira diferente, 
criativa e inovadora. 

(*) - É diretor financeiro da GFT para 
a América Latina e co-fundador da 

Academia da Criatividade. 

Aloysio Ribeiro Neto (*)

Por que a economia da recorrência 
é a principal aposta das empresas

Rodrigo Dantas (*)

Na corrida pela transformação 
digital, a tendência é que as com-
panhias busquem cada vez mais 

eliminar processos manuais e desenvol-
ver de forma inteligente as relações com 
o cliente. A economia da recorrência é 
o futuro das relações comerciais e veio 
para transformar a relação entre as em-
presas, seus clientes e/ou consumidores, 
automatizar processos e propor uma 
nova forma de fazer negócios. Mas, por 
que ela é a aposta de mercado para 2020?

Antes de mais nada, é necessário en-
tender que a economia da recorrência 
é a economia que consiste na forma 
de pagamento de serviços por meio 
dos modelos de cobranças de assina-
turas, planos e mensalidade. É muito 
utilizada pelas maiores empresas de 
tecnologia, plataforma de streaming 
e redes de academia do mundo como 
Salesforce, Netflix, Spotify e Smartfit. 
Mas, este é um modelo de negócio que 
se aplica também a muitos segmentos 
como educação, saúde, e-commerce, 
varejo, profissionais liberais e outros 
prestadores de serviços.

Um dos maiores equívocos cometidos 
é achar que a economia da recorrência 
é aderente apenas para empresas de 
tecnologia. É imperativo entender que 
com a transformação digital, todas as 
empresas passarão a ser de tecnologia, 
ou seja, a tecnologia será inerente a 
todos os negócios e qualquer modelo de 
vendas que seja escalável e que tenha 
um grande consumo, poderá aderir a 
economia da recorrência.

Benefícios da economia da recor-
rência

Quando uma empresa adota a co-
brança recorrente ela não apenas 
acompanha a inovação do mercado, 
como também aplica ao seu negócio 

maior agilidade para cobrar os clientes, 
aprimora o controle financeiro, reduz a 
inadimplência e favorece o incremento 
de receita. Uma grande vantagem é a 
previsibilidade da receita, pois como 
o consumo é recorrente, é possível 
estabelecer previsões 
de faturamento para os 
próximos períodos.

Para os consumidores, 
ao assinar o serviço, 
os benefícios incluem: 
mais opções de paga-
mento e um sistema que 
não consome o limite 
do cartão de crédito. 
Além disso, este novo 
modelo de economia 
promove maior simpli-
cidade na adesão e no 
cancelamento, trans-
parência nos serviços, 
precificação baseada 
em consumo, tabelas ou ranges, 
mais conveniência, comodidade, e, 
principalmente, o direito ao acesso 
e não a propriedade.

Ao fazer parte dessa nova economia, 
surge automaticamente na empresa 
o desafio de oferecer um produto ou 
serviço que seja de alta qualidade, já 
que esses são os principais motivadores 
para o assinante manter-se fiel à sua 
assinatura. Anteriormente, antes da 
adesão da recorrência, o maior objetivo 
era conquistar novos clientes. Após a 
concessão, esses esforços devem ser 
direcionados para melhorar o atendi-
mento na base e aperfeiçoar cada vez 
mais o produto para atender o seu 
público. Desta forma, a economia da 
recorrência oferece a oportunidade 
de proximidade com o cliente para 
entender exatamente qual é a sua 
necessidade.

Clube de assinaturas já é realidade 
em todos os segmentos

Existem diferentes tipos de modelos 
recorrentes e de assinaturas e é im-
portante entendê-los para direcionar 
qual atende de fato a cada tipo de 

empresa. Existe a Assina-
tura Tradicional ou Direta, 
aquela em que é necessá-
rio pagar antes de usar. 
Serviços de e-commerce e 
com entrega de conteúdo 
como a Empiricus, por 
exemplo, utilizam este 
modelo já que precisam 
cobrar antes de liberar o 
produto.  Outro tipo, é a 
Assinatura Configurável 
ou Combo, onde o cliente 
personaliza os produtos 
em sua assinatura. Assim, 
cada assinante terá preço, 
itens e logísticas persona-
lizadas de acordo com seu 

combo. Um exemplo de empresa que 
utiliza esse modelo é a Petlove - maior 
pet shop online do Brasil. Por último, 
existe a Assinatura com Plano Fixo mais 
Produtos e Serviços Avulsos, no qual é 
oferecido uma assinatura padrão e a 
possibilidade de incluir na cobrança, 
serviços e produtos avulsos como itens 
recorrentes. Exemplo desse serviço 
são as empresas de telefonia, em que o 
cliente contrata um plano de valor fixo 
e pode incluir franquias para tipos de 
diferentes de serviços.

Como expusemos neste artigo, a eco-
nomia da recorrência está totalmente 
alinhada ao conceito de inovação e com 
certeza é uma das principais apostas 
para as empresas atentas em acompa-
nhar a necessidade e as mudanças de 
consumo da sociedade.

(*) É CEO da Vindi, plataforma líder em 
pagamentos recorrentes no Brasil.

De acordo com o Gartner, em 2020, 80% das empresas de tecnologia vão operar por meio do modelo 
de assinaturas
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“É necessário 
entender que 
a economia da 
recorrência é a 
economia que 
consiste na forma 
de pagamento 
de serviços por 
meio dos modelos 
de cobranças de 
assinaturas, planos 
e mensalidade.

Rodrigo Dantas

bl
og

.a
pp

gu
ar

di
an

.c
om

.b
r


