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D - Transformação Digital 
O Núcleo de Estudos em Redes Sociais da FGV EAESP realiza, no próximo 
dia 23, o II International Social Networks Conference. Com a participação 
de renomados profi ssionais, como David Meza, chief knowledge architect da 
NASA, que farão palestras, workshops e apresentação de pesquisas. Com 
o tema central a “Transformação Digital em Marketing e Comportamento 
do Consumidor”, a conferência vai abordar assuntos como: a Realidade 
Aumentada; Internet das Coisas; uso de redes sociais por empresas e 
consumidores; o desenvolvimento de habilidades, entre outros. Voltada 
para acadêmicos, estudantes e profi ssionais com foco no meio digital. 
Inscrições: (www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4634&P_IDIOMA=0).

E - Aceleração de Startups
Nestlé Health Science, empresa líder mundialmente reconhecida na 
área da ciência nutricional, acaba de lançar o Nestlé Beyond Food. O 
programa, desenvolvido em parceria com a StartSe e a Innoscience, 
tem como objetivo identifi car e acelerar negócios em parceria com até 
três startups de todo o Brasil entre 2019 e 2020. Até 15 empresas serão 
selecionadas para um bate-papo com altos executivos da companhia. 
A partir disso, cinco startups se apresentarão em um pitch day em 
dezembro, quando serão escpçhidas até três startups vencedoras. As 
inscrições estão abertas até o próximo dia 25, pelo site (lp.startse.com.
br/programa/nestle-health-science/).

F - Bíblia Impressa
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) está comemorando a marca de 
170 milhões de Bíblias e Novos Testamentos, alcançada neste mês de 
outubro. Contabilizado desde a inauguração da Gráfi ca da Bíblia, em 
1995, o número é resultado do empenho da SBB em levar a Palavra de 
Deus a todas as pessoas. Mesmo com o crescimento da Bíblia em formato 
digital, verifi cado nos últimos anos, o exemplar impresso comprova que 
tem seu espaço preservado. “Com o coração cheio de esperança, agra-
decemos a Deus por mais esta conquista e também às igrejas cristãs, 
que compartilham conosco esta tarefa de fazer com que o Livro Sagrado 
tenha ampla distribuição tanto no Brasil como no mundo”, afi rma Erní 
Seibert, diretor-executivo da SBB. 

A - Software Livre 
Entre 27 e 29 de novembro, Foz do Iguaçu vai sediar a 16ª edição do 
Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas 
(Latinoware). A intensa programação do congresso - promovido pelo 
Parque Tecnológico Itaipu e pela Itaipu Binacional - deve contar com 
mais de 100 atividades, entre palestras, minicursos, workshops e mesas-
-redondas, além de um espaço para exposição. Entre os temas abordados 
durante o evento estão educação, segurança cibernética, hardware livre, 
iniciação científi ca e negócios, entre outros. Mais informações e inscri-
ções antecipadas podem ser realizadas pelo site (www.latinoware.org). 

B - Programa Track GM
A General Motors está com inscrições abertas, até o próximo dia 24, para 
o seu Programa Track para as áreas de Finanças, Vendas, Pós-vendas, 
Marketing e Manufatura. É voltado para jovens profi ssionais formados 
entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nas áreas de Ciências 
Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Publicidade, 
RH e Engenharias. É um programa global de alto desempenho criado 
com o objetivo de atrair os melhores jovens profi ssionais para integrar a 
próxima geração de líderes da empresa. Além disso, traz alta exposição 
local e regional, com possibilidade de oportunidades internacionais, 
conforme desempenho. Inscrições no  site (http://cl.trck102.mpstb.
net.br/pHCE/ZaIvysk_Qbadb2QYI8pN_fsEKOxSOWTNfXUNf3Jq-h0).

C - Cadastro Positivo 
Desde sexta-feira (11), a Serasa Experian está credenciada pelo Banco 
Central para operar integralmente com o novo Cadastro Positivo em 
todo o Brasil. O Cadastro Positivo pode benefi ciar cerca de 137 milhões 
de brasileiros, o que signifi ca 88,5% da população adulta. Fazem parte 
deste total os 22,6 milhões de cidadãos (14,6% da população adulta) 
que atualmente estão fora do mercado de crédito e que podem ser in-
cluídos por já apresentarem um histórico favorável de adimplência. O 
levantamento revela ainda uma possível redução de juros para 74% das 
pessoas acima de 18 anos que hoje possuem acesso ao crédito. Para saber 
mais, acesse:  (https://www.serasaexperian.com.br/cadastro-positivo

G - Cardápios Diferenciados
A Veg Revolution, plataforma com cardápios diferenciados à base de 
plantas, estará no 9° BHB FOOD (Building Healthier Brands), principal 
Fórum de Tendências e Inovação em Alimentos e Bebidas do setor. Re-
úne profi ssionais de marketing, pesquisa e desenvolvimento de produto, 
empreendedores, infl uenciadores e entusiastas do tema comida e alimen-
tação, no dia 1º de novembro, no Cubo Itaú, Vila Olímpia. Com o tema “A 
Revolução da Comida”, o evento traz o importante papel da tecnologia 
na transformação do cultivo, produção e consumo, sem deixar de lado a 
cultura e o comportamento do consumidor na construção de uma nova era 
na alimentação.  Mais informações: (https://equilibriumlatam.com/bhb/).

H - Iniciativas Médicas 
Atenta à crescente necessidade de avanços e novidades signifi cativas na vida 
de milhões de pacientes, a Eurofarma patrocina o Prêmio Euro Inovação 
na Saúde. Uma iniciativa que objetiva reconhecer a classe médica na busca 
por soluções inovadoras que se refl itam, de fato, na melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar das pessoas em todo o Brasil. O Prêmio Euro é voltado 
para médicos atuantes que podem inscrever suas iniciativas e votar por in-
termédio do site do evento (www.premioeuro.com.br). Para participar, basta 
o médico acessar o site, conferir o regulamento, fazer o download da fi cha 
de inscrição, preenchê-la e enviá-la para (inscricao@premioeuro.com.br). 

I - Exposição ao Tabaco
A Sociedade Brasileira de Toxicologia - SBTox é a responsável pelo 
I Simpósio Internacional Sobre Formas Alternativas de Exposição ao 
Tabaco, que acontece no próximo dia 28, na Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da USP, das 8h30 às 15h. O evento vai discutir os temas atuais 
e polêmicos pertinentes ao uso de produtos derivados de tabaco, como 
cigarros eletrônicos, formas alternativas existentes, e seus impactos na 
iniciação e cessação do tabagismo. As discussões do simpósio permearão 
as abordagens sociais, científi cas e experiências clínicas internacionais. 
As inscrições podem ser feitas no link: (www.sbtox.org/inscricoes) e a 
programação pode ser encontrada no link: (www.sbtox.org/ciclo).

J - Setor Saúde
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) acaba de publicar um 
importante estudo acerca da realidade tributária da rede hospitalar 
brasileira. O objetivo da publicação é fornecer informações essenciais, 
que contribuam com o debate a respeito da reformulação da política de 
tributação sobre o Setor Saúde, em especial a rede hospitalar, que hoje 
é a mais elevada da atividade empresarial brasileira e, por isso, principal 
razão do alto custo de prevenção e tratamento de doenças no Brasil. 
O livro “Realidade Tributária da Rede Hospitalar Brasileira 2019” está 
disponível em versão digital no site (www.fbh.com.br).
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A nova geração dos 
programas de fi delidade 

Fidelidade é uma 

palavra com muitos 

signifi cados e aplicações 

No dicionário, está des-
crita como “caracte-
rística ou qualidade do 

que é fi el”, “constância nas 
afeições e nos compromissos 
assumidos com pessoas ou 
instituições”, “constância de 
atitudes ou de hábitos”, ou 
mesmo “compromisso rigoroso 
com o conhecimento ou com 
a verdade”. 

Da teoria à prática, estes 
deveriam ser os pilares no 
desenvolvimento de qualquer 
programa com foco em fi de-
lidade. É isso que colabora-
rá, consequentemente, com 
fatores fundamentais para o 
negócio, como: aceitação da 
marca, confi ança, visibilida-
de, reconhecimento, ganho 
de mercado, oportunidade 
de inovar, negócios e, muito 
importante, compromisso com 
o cliente. 

No entanto, com a mudança 
do perfi l do consumidor, cada 
vez mais digital, exigente e 
apegado a experiências (e 
não propriamente a marcas), 
os programas de fi delidade 
se transformaram em gran-
des desafi os. Em termos de 
comportamento de compra, 
segundo o Webshoppers 2019 
da Ebit, 36% da população já 
pode ser considerada digital 
buyer o que, em outras pala-
vras, reforça a migração para 
o canal e-commerce, que vem 
crescendo a uma média anual 
de 12%, segundo o mesmo 
relatório. 

E os brasileiros estão na 
mesma sintonia, sendo os res-
ponsáveis pela alta de 21% em 
compras online de 2016 a 2017, 
um salto de R$ 137,4 bilhões 
para R$ 166,2 bilhões. Mesmo 
diante dessas informações, 
percebo que pouco mudou na 
forma como as marcas tentam 
fi delizar seus clientes. 

Ainda vejo um foco muito 
maior em questões internas 
e pouca oferta de algo real-
mente relevante para o con-
sumidor, talvez porque muitas 
companhias ainda vejam os 

programas de fi delidade como 
despesas. Parece que parte 
delas não perceberam que, 
hoje em dia, para se perder um 
cliente não é nem necessário 
cometer um erro. Basta alguma 
outra marca oferecer algo mais 
vantajoso e que caiba no bolso 
do consumidor. 

Por isso acredito que um pro-
grama que realmente engaje o 
cliente faz toda a diferença. Ou 
seja, iniciativas com benefícios 
reais, imediatos, simples e que 
exijam um mínimo esforço 
são a receita do sucesso. E, 
nesse contexto, a alternati-
va é unir forças: vouchers, 
cupons, programas de pontos 
e de cashback convivem, e se 
tornam mais fortes, quando 
atuam conjuntamente. Essa é 
a nova geração dos programas 
de fi delidade! 

Alguns players do varejo e 
programas de pontos já per-
ceberam isso. A prova é que 
muitos deles já complemen-
taram suas iniciativas com 
plataformas de cashback (ou 
dinheiro de volta), exatamente 
porque notaram que os con-
sumidores entenderam que 
precisam ter um alto gasto, 
e por um longo período, para 
receber as recompensas no 
programa de pontos. 

Ao contrário do cashback, 
em que o dinheiro de volta 
é contabilizado de maneira 
praticamente imediata na 
conta, podendo ser gasto ou 
guardado como o cliente qui-
ser. Assim, o cashback mostra 
que está conquistando não só 
os consumidores, mas também 
as companhias. Isso acontece 
por engajar e reter clientes, ao 
mesmo tempo em que benefi -
cia os consumidores em suas 
compras. 

Em resumo, com essa jun-
ção de benefícios, empresas e 
clientes só têm ganhos. Ainda 
mais em um cenário em que, se-
gundo a empresa de pesquisa 
de mercado Nox4Think, 26% 
dos brasileiros buscam concen-
trar as compras em locais onde 
é possível ser recompensado, 
de fato. 

(*) - É diretor de Marketing e Produtos 
na cxLoyalty, líder em soluções de 

fi delidade e engajamento.

Alexandre Primo Battaglini (*)

Na última reunião do G 20, Bolsonaro e o príncipe saudita 

Mohammed bin Salman.

O embaixador Kenneth 
Nóbrega é responsável 
pelas áreas do Oriente 

Médio, Europa e África.
Bolsonaro vai visitar os Emi-

rados Árabes Unidos no dia 27; 
no dia 28, ele visitará o Catar; 
nos dias 29 e 30 deste mês, ele 
concluirá a visita à região com 
uma programação na Arábia 
Saudita. Mais de 120 empre-
sários já se inscreveram para 
participar da comitiva. Oito mi-
nistros também acompanharão 
o presidente Bolsonaro. O Brasil 
pretende apresentar, durante 
seminários empresariais a se-
rem realizados nesses países o 
programa de parcerias e con-
cessões com o setor privado, 
que devem exigir investimentos 

Em 12 meses, o IPC-3i acumula taxa de infl ação de 3,78%.

O Índice de Preços ao Consumidor da Ter-
ceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da 
cesta de consumo de pessoas com mais de 60 
anos de idade, registrou infl ação de 0,48% no 
terceiro trimestre deste ano. Em 12 meses, 
o IPC-3i acumula taxa de infl ação de 3,78%, 
segundo dados divulgados na sexta-feira (11) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado do terceiro trimestre, o IPC-
-3i fi cou acima da taxa acumulada pelo IPC-BR, 
o Índice de Preços ao Consumidor-Brasil, que 
calcula a infl ação média para todas as faixas 
etárias e que acumula taxa de infl ação de 3,51% 
em 12 meses. No segundo trimestre, o IPC-3i 
havia registrado infl ação de 0,97%. Seis das 

oito classes de despesa componentes do índice 
registraram queda em suas taxas.

A principal contribuição partiu do grupo 
alimentação, que passou de uma infl ação de 
0,02% no segundo trimestre para uma defl ação 
(queda de preços) de 1,76% no terceiro trimes-
tre. Outros grupos com queda na taxa foram: 
saúde e cuidados pessoais (de 2,05% para 
1,01%), transportes (de 0,77% para -0,37%), 
educação, leitura e recreação (de 1,90% para 
-0,34%), vestuário (de 2,09% para -0,59%) e 
despesas diversas (0,68% para 0,34%). Dois 
grupos tiveram alta na taxa: habitação (de 
0,79% para 2,14%) e comunicação (de 0,13% 
para 1,07%) (ABr).

Preço das passagens 
aéreas cai 16,85% 
em 2019

As passagens aéreas no Brasil 
fi caram mais baratas em 2019. A 
constatação é da Pesquisa Men-
sal do Comércio, divulgada pelo 
IBGE. No acumulado de janeiro 
a setembro deste ano, o preço 
do bilhete teve uma queda de 
16,85%, item não-alimentício 
com a maior redução para o 
consumidor brasileiro.

A diminuição no valor das 
passagens aéreas é uma das 
frentes que o ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
vem trabalhando para o desen-
volvimento do setor no Brasil. 
Segundo ele, o índice é uma 
resposta de algumas das ações 
que a Pasta vem realizando 
para estimular as viagens do-
mésticas. “Isso é resultado de 
um trabalho importante que 
estamos realizando para tornar 
o turismo mais acessível. Com 
a atração de novas empresas 
e destravando legislações que 
emperram o setor, poderemos 
proporcionar aos brasileiros 
mais oportunidades de conhe-
cer o país”, comemorou.

A chegada das empresas “low 
cost” devem representar ainda 
uma importante ferramenta 
para melhorar o preço das 
passagens aéreas para os brasi-
leiros. Ao todo, cinco empresas 
já demonstraram interesse em 
operar no país: a Air Europa, 
que já demonstrou interesse em 
atuar no mercado doméstico; a 
Sky e a Norwegian, que já estão 
realizando voos internacionais; 
a Flybondi, que começou a 
operar na sexta-feira (11), e a 
JetSmart, que voará no país a 
partir de dezembro (MTour).

O volume do setor de serviços 
no país caiu 0,2% na passagem de 
julho para agosto, segundo dados 
da Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada sexta-feira (11), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. A queda 
veio depois de uma alta de 0,7% 
na passagem de junho para julho. 
Na comparação com agosto do ano 
passado, o recuo foi ainda maior 
(-1,4%). No acumulado do ano, o 
setor teve alta de 0,5%. Já em 12 
meses, os serviços acumulam cres-

cimento de 0,6% em seu volume.
Na passagem de julho para agos-

to, três segmentos tiveram queda, 
entre eles, os serviços prestados às 
famílias (-1,7%). Também anotaram 
redução as atividades de transportes, 
serviços auxiliares de transporte e 
correios (-0,9%) e outros serviços 
(-2,7%). Apresentaram altas os seg-
mentos de serviços de informação e 
comunicação (0,4%) e os serviços 
profi ssionais, administrativos e com-
plementares (0,5%) (ABr).
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Bolsonaro visita países do Oriente 
Médio em busca de investimentos
O secretário de negociações bilaterais do Itamaraty, embaixador Kenneth Félix da Nóbrega,  disse que 
o presidente Jair Bolsonaro vai apresentar, no fi nal deste mês, a grandes investidores dos Emirados 
Árabes Unidos, do Catar e da Arábia Saudita, uma carteira de projetos e obras de infraestrutura que 
podem interessar aos países árabes

de até R$ 1,2 trilhão.
O Brasil precisa participar, 

como agente receptor, do 
programa de investimento dos 
fundos soberanos do Oriente 
Médio, pois recebe apenas R$ 
5 bilhões do Fundo Soberano 
dos Estados Árabes Unidos, 
que tem o montante total de 
investimentos equivalente a 
US$ 1 trilhão.

O secretário acrescentou que 
o Catar também tem um fundo 
soberano no valor de US$ 540 
bilhões, com participação des-
tinada ao Brasil de apenas US$ 
5 bilhões. E, por último, o Brasil 
participa com uma fração muito 
pequena do fundo soberano da 
Arábia Saudita, que correspon-
dente a US$ 850 bilhões (ABr).

Infl ação da terceira idade fi ca 
em 0,48% no terceiro trimestre

Setor de serviços permanece equilibrado


