
Com o objetivo de facilitar o
dia a dia de seus segurados, a
RSA Seguros, um dos maiores
grupos seguradores do mundo,
traz para o mercado o aplicati-
vo RSA Seguros, ferramenta de
uso gratuita que oferece infor-
mações sobre produtos, locali-
zação das filiais e assistências
técnicas.

O aplicativo, disponível para
smartphones e compatível
com as plataformas iOS e An-
droid, conta com uma navega-
ção simples e objetiva que agili-
za, por exemplo, o relato de si-
nistros e o acesso à lista de ofici-
nas credenciadas e aos telefo-
nes de emergência - tanto da

RSA Seguros quanto de servi-
ços públicos e ouvidoria.

De acordo com o Diretor de
Operações e Tecnologia da
RSA, Roberto Chateaubriand
Filho, a companhia tem por ob-
jetivo oferecer ferramentas
que simplifiquem o acesso aos
serviços de forma ágil e segura
por meio de dispositivos mó-
veis. “Acreditamos que o apli-
cativo facilitará o dia a dia dos
segurados, permitindo o acesso
a informações sobre os servi-
ços disponíveis”, afirma o exe-
cutivo.

O programa auxilia também
o segurado a lembrar de sua pró-
xima revisão técnica; basta
atualizar a data em que foi reali-
zada a última revisão que o soft-
ware programa e envia, auto-
maticamente, um lembrete

com a data da próxima vistoria,
entre outras funcionalidades.

Para baixar o aplicativo, bas-
ta acessar a App Store (para a
plataforma iOS) ou a Play Store
(para a plataforma Android),
pesquisar o aplicativo RSA Se-
guros e fazer o download do
programa.

A RSA Seguros tem cerca de
23 mil funcionários e mais de
17 milhões de clientes. Os negó-
cios da companhia são dividi-
dos estrategicamente em qua-
tro regiões: Reino Unido e Euro-
pa Ocidental, Escandinávia, Ca-
nadá e Mercados Emergentes.
No Brasil, atua com foco em se-
guros de Transportes, Frotas,
Vida em Grupo, Patrimoniais,
Responsabilidade Civil, Riscos
de Engenharia e seguros de Afi-
nidade. ■ C.M.

Um grupo de estudantes do ensi-
no médio de várias regiões do
país participou no início da se-
mana da abertura do Programa
Science Camp - Elas nas Ciên-
cias, destinado a estimular voca-
ções femininas para a carreira
científica e tecnológica. A ini-
ciativa é uma parceria do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico
(CNPq) e da Embaixada dos Es-
tados Unidos, que custeou as
passagens aéreas.

O diretor de Cooperação In-
ternacional do CNPq, Manoel
Neto, lembrou, em palestra pa-
ra a estudantes, que a presença
das mulheres é pequena na área
de engenharia e também escas-
sa na maioria dos segmentos
científicos. O estímulo a uma
adesão maior a essas áreas, se-
gundo ele, não deve ser feito

porque faltam homens para o se-
tor, mas para dar oportunidade
de encontrar novas potenciali-
dades e despertar vocações en-
tre as mulheres.

A programação incluiu visita
à sede do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (Inpa),
referência mundial em biologia
tropical, e instituição que reali-
za, há quase 60 anos, estudos
científicos do meio físico e so-
bre as condições de vida na re-
gião. ■ Agência Brasil

A venda de dispositivos móveis só aumenta e, por conse-
quência, a demanda por aplicativos para estes aparelhos
também, o que movimenta o mercado de tecnologia de
diversas maneiras. Entre elas, mobile commerce, mobile
payment, mobile banking, mobile ticketing e o mobile
advertising. Também é preciso destacar que tantas novas
necessidades resultaram no aumento de vagas para de-
senvolvedores nos últimos anos.

Dentre as diversas necessidades que apareceram junto
com os smartphones e tablets está a publicidade voltada
para estes aparelhos. Este é um dos setores que mais tem
crescido. A receita mundial deve chegar a US$ 11,4 bi-
lhões ainda neste ano. Se este número se confirmar, re-
presentará um crescimento de 18% se comparado com
US$ 9,6 bilhões registrados em 2012.

Quando falamos de mobile advertsing podemos pen-
sar em diversas maneiras de atingir as pessoas. Uma ma-
neira simples de fazer publicidade pelo celular, que não
precisa ser um smartphone, é o envio de mensagens de
texto. Mas essa estratégia já está caindo em desuso há al-
gum tempo. A maior parte das pessoas não gosta de rece-
ber este tipo de mensagem e há até uma lei para que os
usuários possam optar por receber ou não as mensagens
publicitárias das operadoras de telefonia.

Por isso, os desenvolvedores têm sido tão importan-
tes. É claro que a criação
de campanhas publicitá-
rias envolve outros pro-
fissionais, como os de
marketing e os publicitá-
rios, mas cada vez mais
os aplicativos têm sido
importantes no relacio-
namento das empresas
com seus consumidores,
agora, também denomi-
nados e-consumidor e
em breve m-consumer.

Um estudo chamado
“Mobile Modes”, realiza-
do pelo Yahoo! Brasil e o
Instituto Ipso, aponta
que 65% dos participan-
tes preferem sites que

possam ser acessados de qualquer dispositivo e se colo-
cam receptivos a anúncios desde que tragam uma expe-
riência interativa e de entretenimento.

Com certeza se enquanto uma pessoa está assistindo um
vídeo ou quando entra em um site aparecer uma tela com
uma mensagem publicitária ela vai ver, mas o mais comum
é que feche e esqueça. Mas se uma loja fizer uma promo-
ção, como baixe o vídeo e ganhe desconto, a possibilidade
deste tipo de anuncio atrair o consumidor é muito maior.

A mobilidade tem movimentado o mercado de tecnolo-
gia e isso só tende a crescer. Dados divulgados pelo grupo
TechNet mostram que desde 2008 a criação de aplicati-
vos, que inclui Apple, Facebook, Android e outras platafor-
mas, foi responsável, direta e indiretamente, pela criação
de 466 mil empregos. Em 2007, esse número ainda era
igual a zero. É certo que este crescimento acompanha a po-
pularização dos smartphones e tablets. Em 2012 foram
vendidos 3,1 milhões de tablets no Brasil, o que representa
um crescimento de 222% em relação ao ano anterior.

Para atender a demanda por aplicações, os desenvolve-
dores de apps são cada vez mais requisitados para criar –
ou inventam por conta própria – os mais diversos tipos de
soluções, como aplicações corporativas ou um app que au-
xilie na hora de tomar os remédios, por exemplo. E entre
a função destes profissionais também esta a criação de pla-
taformas de mobile advertsing, m-payment, m-baking e
tudo mais que for desenvolvido para aparelhos mobile.

A mobilidade está aí e não pode passar despercebida
pelas empresas. Cada vez mais pessoas possuem os seus
dispositivos móveis e as empresas devem acompanhar es-
te movimento para crescer e aproveitar este novo nicho
para obter sucesso. ■

Aplicativo aproxima
cliente da seguradora

Ciência e tecnologia pedem mais mulheres

Mobile advertising
e os aplicativos

Ferramenta RSA Seguros
agiliza o acesso a informações
essenciais aos clientes

Science Camp - Elas nas Ciências
procura estimular vocações
femininas nessas áreas
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Cada vez mais
pessoas possuem
os seus dispositivos
móveis, e as
empresas devem
acompanhar
este movimento
para crescer e
aproveitar este
novo nicho para
obter sucesso
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Inovação & Tecnologia,  p. 15.




