
Easynvest se aproxima de clientes 
com Oracle Marketing

Easynvest viu no Oracle Marketing, 
um porftólio de soluções para 
conectar dados e entender o público
Fundada em 1968, a Easynvest é uma corretora de valores que 
criou na década de 1990 o home broker, a primeira plataforma 
digital que permitia à pessoa física investir em ações de 
dentro de casa.

Seguindo o DNA de acompanhar a evolução da tecnologia, 
Easynvest aproveitou o surgimento dos aplicativos de celular 
para colocar no mercado soluções desenhadas justamente para 
os aparelhos móveis.

Com essa capacidade de inovar, a empresa queria conhecer 
ainda mais os clientes e, para isso, decidiu que seria importante 
conseguir olhar mais para os dados para se conectar ainda 
mais com o público e poder oferecer todos os produtos 
possíveis e que atendenssem as necessidades dos clientes.

Para conseguir atingir seu objetivo a empresa optou por 
investir no Oracle BlueKai Data Management Plataform (DMP), 
que auxiliou para que e Easynvest pudesse conhecer mais 
profundamente seus clientes.

Em um cenário onde compreender o cliente é fundamental 
para tentar atrair os olhares, a Easynvest percebeu que 
o desafio seria conseguir trabalhar melhor com dados e 
informações. Isso seria importante para ampliar o leque de 
opções que seria oferecido aos clientes.

A opção pelo Oracle BlueKai se deu porque a empresa 
procurava uma ferramenta que pudesse não só manipular  
dados, mas também conseguisse abordar novas audiências, 
além de gerenciá-las.

“Nós acabamos optando pela solução da Oracle por toda a 
forma como a Oracle consegue manipular dados e todas as 
features que têm dentro da ferramenta, que deixa muito mais 
clean a forma de enxergar e cruzar esses dados”, explicou 
Anderson Paiva. 

Com o sucesso, a empresa decidiu utilizar o portfólio da 
Oracle  para outros dois desafios. O primeiro deles era que a 
Easynvest tinha problemas de instabilidade, naõ conseguindo 
manter sua plataforma funcionando durante todo o dia. 
Para suprir essa demanda, recorreu ao Oracle Responsys 
Campaign Management.

Como o Oracle Responsys tem integração com com o Oracle 
BlueKai, a Easynvest teve como vantagem a usabilidade, 
facilitando a criação de uma jornada de comunicação e 
melhorando a experiência junto aos clientes. A ferramenta 
possibilitou, por exemplo, conhecer melhor os dados e saber 
o momento certo para disparar uma comunicação mais 
adequada para um determinado momento.

+

         Há três anos, a 
gente queria evoluir nosso 
marketing digital e a 
Oracle veio junto, trouxe as 
soluções e incrementamos 

esse trabalho. A parceria com a Oracle para 
nós significa muito para irmos cada vez mais 
evoluindo no marketing digital.” 

Anderson Paiva
Diretor de marketing na Easynvest.
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Por fim, outra demanda da Easynvest era como fazer com 
que os clientes que abandonaram uma transação pudessem 
voltar a negociar. Para essa dificuldade, a Easynvest optou 
por investir no Oracle Infinity Behavioral Intelligence, que 
auxiliou para que uma proposta fosse refeita a esse usuário 
quase que instantaneamente, com o objetivo de fazê-lo  
não desistir.

“Você juntar essas três coisas, para quem trabalha com 
marketing, é o caviar, é a melhor informação que você tem 
para conseguir fidelizar, impactar de fato esse cliente. A 
principal vantagem é ter uma visão realmente 360 do seu 
cliente e entender os dados que por ali estão navegando”, 
diz Anderson Paiva.

A Easynvest obteve excelentes resultados com os 
investimentos que realizou junto a Oracle. Primeiramente, a 
comunicação com o cliente ficou muito mais personalizada. 
Além disso, a empresa conseguiu implementar muitas 
comunicações automatizadas após a implementação do 
Oracle BlueKai.

Com a plataforma foi possível identificar o comportamento 
de cada pessoa por meio da navegação, mesmo que a 
Easynvest não possuísse nenhum dado oficial.

“Isso é uma visibilidade absurda para quem trabalha com 
marketing digital. Parece ser super simples a ideia, mas sem 
uma ferramenta apropriada, que conecta tudo isso, é muito 
difícil você conseguir segmentar muito bem o seu funil. Acho 
que isso é um dos grandes aprendizados que a gente teve 
com a ferramenta e o quanto ela consegue agregar para gente 
em termos de resultado”, afirmou Anderson Paiva, diretor de 
marketing na Easynvest.

“Quando a gente passou a fazer isso, medimos em relação 
ao grupo de controle e tivemos 29% de aumento nas vendas 
naquele mesmo dia”, conta Anderson Paiva, diretor de 
marketing na Easynvest.

Outro resultado que chama bastante atenção é com relação 
aos clientes que abandonam a transação no meio do caminho. 
A empresa passou a conseguir reimpactar esses usuários, 
oferecendo outros produtos ou até mesmo descontos.

Easynvest obtém visão 360 e se aproxima de clientes com as soluções Oracle Marketing.
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