
Omnicanalidade, 
personalização 

e dados vão mudar o 
mercado de fidelização

A fidelização 
deixou de ser só 
uma recompensa 
pela compra, 
tornando-se uma 
forma de engajar 
o consumidor 
por meio de um 
entendimento de seu 
comportamento

Por isso, esse é um 
mercado que está em 
constante evolução, 

fato que, somado ao período 
pelo qual passamos, com a 
pandemia e as mudanças 
nos hábitos de consumo, 
acelerou ainda mais a ne-
cessidade de transforma-
ções. De simples carimbos e 
selos a sistemas completos 
e multifacetados em pou-
cos anos, os programas de 
fidelidade têm mobilizado 
cada vez mais empresas e 
profissionais nessa missão. 

E a pergunta que fica é: 
quais ações irão se tornar 
diferenciais para as compa-
nhias na busca pela fideli-
dade de um consumidor 
cada vez mais exigente? 
Segundo o Global Customer 
Loyalty Report 2022, expe-
riência omnichannel, re-
compensas personalizadas 
e colocar em prática uma 
coleta de dados aprimorada 
são os pilares que devem 
receber mais investimento 
nos próximos anos.

O que está no horizonte, 
certamente, é a maximiza-
ção da integração de canais 
de venda e relacionamento, 
conectando jornadas on 
e offline. Oferecendo aos 
clientes o que elas querem 
e precisam em qualquer 
meio que quiserem, o que 
vai colaborar com a melhor 
experiência desse cliente. 
E não é novidade que as 
recompensas são uma parte 
primordial no que se refere 
ao emocional dos partici-
pantes dos programas de 
fidelidade. 

Mas a personalização da 
recompensa, que já aparece 

em peso no cenário atual, 
será ainda mais presente 
nos próximos anos. Evo-
luindo de uma escolha, 
muitas vezes, “estática” 
em um catálogo para algo 
mais dinâmico, em tempo 
real, baseado em machi-
ne learning aprofundada, 
englobando perfis, gostos, 
comportamentos e ante-
vendo escolhas.

Algo que só poderá acon-
tecer, claro, se a última das 
tendências apontadas pelo 
relatório for colocada em 
prática, com a coleta e aná-
lise de dados aprimorada. 

Que as informações são 
“o novo petróleo” (e outras 
frases parecidas), todos já 
ouviram falar, pois foram 
ditas centenas de vezes 
nos últimos anos, isso 
porque são, sem dúvidas, 
essenciais.

No entanto, é preciso 
muita ação para, de fato, 
utilizar essas informações 
para melhorar todas as 
etapas do ciclo de vida 
do cliente, da aquisição 
à retenção. E é esse um 
dos desafios que os profis-
sionais de fidelidade vão 
debater no principal evento 
do mercado, o 5º Fórum 
Brasileiro de Fidelização, 
que volta ao seu formato 
presencial, em São Paulo, 
no dia 13 de setembro. 

Na busca por saber mais 
sobre seus clientes, os pro-
gramas de fidelidade são 
uma solução, e entender 
como aprimorá-los, tendo 
em mente que estratégias 
orientadas por dados não 
podem ser subestimadas, 
é que nos levará mais à 
frente. 

Pois a necessidade de 
estar sempre em evolução 
e buscando conhecimento é 
a base de um mercado que 
cresce, principalmente no 
Brasil, alcançando diversos 
mercados e todos os tipos 
de público. 
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ves executivas usadas. O novo departamento de aquisições de jatos e 
helicópteros será liderado por Giampiero Colognori, com passagens de 
sucesso pelas brasileiras Avantto e Infinity Aviação. A operação vai ser 
iniciada a partir de agosto, com 50 modelos de aeronaves, tais como 
o Embraer Phenom 300. Em um primeiro momento, a ideia é que os 
aviões sejam vendidos diretamente pelos proprietários, mas existe um 
planejamento para que conectar a plataforma a vários sites estrangeiros, 
disponibilizando todo o suporte no Brasil e transação em moeda local. 
Saiba mais em: (https://flyflapper.com/).

E - CPF/CNPJ do Remetente 
A partir de 1º de setembro, os dados de CPF, CNPJ ou passaporte (no 
caso de estrangeiros) do remetente serão obrigatórios nos pacotes de 
encomendas nacionais dos Correios. Caso essa informação não seja re-
passada, haverá a recusa da postagem no ato do atendimento. A iniciativa 
visa dar maior segurança ao processo, possibilitando o rastreamento 
das encomendas pelo CPF e permitindo a utilização de outras funcio-
nalidades de interatividade na entrega. A exigência valerá para todas 
as postagens, à vista ou a faturar. A obrigatoriedade de cumprimento 
da legislação tributária vigente é de responsabilidade do remetente. 
No caso de envios internacionais, as informações de CPF/CNPJ já são 
exigidas  conforme regulação aduaneira. 

F - Supercomputador Pégaso
A Petrobras iniciou a montagem de um novo supercomputador, o 
Pégaso, que supera em capacidade o Dragão e Atlas, os dois maiores 
supercomputadores da América Latina, que também pertencem à em-
presa. O Pégaso tem capacidade de processamento equivalente à soma 
de seis milhões de telefones celulares ou de 150 mil laptops modernos. 
O investimento em computação de alto desempenho, HPC, na sigla em 
inglês, permite a aplicação de técnicas no processamento de dados 
geofísicos e geológicos que reduzem riscos geológicos e operacionais, 
assim como o tempo entre a descoberta de um campo e início da sua 
produção. O Pégaso aumentará a capacidade atual de processamento 
da companhia de 42 para 63 Petaflops. 

G - Fórum das Locadoras
Estão abertas as inscrições para o 17° Fórum Internacional do Setor de 
Locação de Veículos, nos dias 22 e 23 de novembro, no Transamérica 

A - Arrecadação de Agasalhos 
O Justo, líder no setor de supermercados online, em conjunto com a ONG 
Banco de Alimentos, anuncia sua campanha anual de arrecadação de 
roupas e agasalhos com os clientes e seguidores do supermercado. Até 
o próximo dia 31, acontece a Campanha de Arrecadação de Agasalhos 
Justo 2022 com o objetivo de apoiar milhares de pessoas em situação 
vulnerável, que sofrem com as baixas temperaturas no período do in-
verno. Através dos motoristas da empresa, os clientes poderão dar as 
suas contribuições no momento da entrega dos seus pedidos. Também 
por meio do site, é possível participar da campanha, através do link: 
(https://soujusto.com.br/campanhas/).

B - A Volta do Turismo
A 49ª edição da ABAV Expo acontece entre os dias 21 e 23 de setem-
bro, no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda. O 
evento objetiva gerar qualidade de negócios, mix de expositores, ações 
educacionais e conexões com marcas relevantes para os mais de 30 mil 
visitantes e 1.500 expositores esperados. Entre os expositores estão 
operadoras de turismo com uma ilha dedicada, redes hoteleiras e hotéis 
boutique, armadoras, companhias aéreas, atrações, parques temáticos 
e mais de 45 destinos entre nacionais e internacionais. As inscrições 
para visitar o evento já estão abertas no site (www.abavexpo.com.br).

C - Noroeste Gaúcho
A GOL Linhas Aéreas anuncia o início das vendas de bilhetes para seu 
mais novo destino no Rio Grande do Sul: a cidade de Santo Ângelo, na 
região noroeste do Estado. Terceira base da Companhia a ser inaugurada 
no interior gaúcho em 2022, Santo Ângelo (GEL) passa a contar com 
voos diretos para o aeroporto internacional de São Paulo/Guarulhos 
(GRU) em três frequências semanais de ida e volta - às terças, quintas 
e sábados -, a partir do dia 18 de outubro. Além de um polo regional 
importante, Santo Ângelo é a porta de entrada para um dos principais 
atrativos turísticos do Estado: a Rota das Missões, que oferece roteiros 
religiosos e históricos ao longo de todo o noroeste gaúcho.

D - Aeronaves Executivas 
A Flapper, que atualmente é a plataforma líder de aviação executiva 
sob demanda, vai inaugurar a sua própria divisão de vendas de aerona-

Expo Center, em São Paulo. A edição marcará o reencontro presencial 
dos interessados em qualificação, atualização e negócios com aluguel 
de carros, assim como fará parte das comemorações dos 45 anos da As-
sociação Brasileira das Locadoras de Automóveis. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 7 de agosto, com ingressos com 50% de desconto, no 
portal: (https://www.forumdaslocadoras.com.br). O tema central será 
“Locadoras em busca de soluções práticas para a mobilidade”, com o 
primeiro dia todo voltado para os cenários e o horizonte imediato para 
a atividade, no Brasil e no mundo. 

H - Novas Empresas  
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) deu um passo 
importante na continuidade do processo de desburocratização do 
empreendedorismo. A autarquia pública, ligada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, atingiu a marca de 500 municípios conveniados 
ao Integrador Estadual paulista ao oficializar o convênio com Lavrinhas, 
cidade do Vale do Paraíba. Com a associação, os processos de viabilidade, 
inscrição e licenciamento municipais passam a ser emitidos de forma 
integrada pelo Portal VRE/Redesim. Com isso, as validações municipais 
passam a ser dadas em conjunto com as validações estaduais e federais 
permitindo celeridade e segurança nos processos de abertura e legali-
zação de empresas. 

I - Patagonian Marathon
O Tierra Patagonia, da Rede Tierra Hotels, criou um programa 
exclusivo para os participantes da Patagonian World Marathon, 
tradicional corrida realizada na Patagônia chilena e que será dispu-
tada no dia 8 de outubro. A prova acontece em meio às belíssimas 
paisagens, montanhas e lagos do Parque Nacional Torres del Paine, 
considerado a “Oitava Maravilha do Mundo”, segundo pesquisa re-
alizada pelo portal de viagens VirtualTourist. A corrida terá cinco 
opções de percurso: o tradicional, de 42 quilômetros (maratona), 
além dos de 50 km (ultramaratona), 21 km (meia-maratona), 10 
km e 5km. Outras informações: (www.tierrahotels.com) e (www.
patagoniamarathon.com).

J - Especialização Médica
Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de especializa-
ção médica oferecido em parceria do Hapvida NDI, sistema de saúde 
suplementar do país, com o Instituto de Educação Médica (Idomed), 
do grupo educacional Yduqs. Os interessados devem se cadastrar no 
site (https://especializacao.idomed.com.br) e enviar a documentação 
exigida, como diploma de graduação e documento de identidade. Após 
efetuar a inscrição, o candidato passa por um processo seletivo composto 
por duas etapas: prova online com questões objetivas e discursivas e, 
posteriormente, entrevista com o médico supervisor da especialidade 
e análise de currículo.

www.netjen.com.br
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A atividade econômica 
brasileira apresentou 
uma queda de 0,11% em 
maio, na comparação 
com abril, de acordo 
com dados divulgados 
ontem (14), em Brasí-
lia, pelo Banco Central 
(BC). Este é o segundo 
mês seguido de queda 
no Índice de Atividade 
Econômica do Banco 
Central (IBC-BR), in-
dicador considerado 
como uma prévia do 
Produto Interno Bruto 
(PIB).

Em abril, o IBC-BR já 
havia apresentado recuo 
de 0,44% na compara-
ção com março, quando 
houve alta de 1,09%. No 
acumulado do ano, o IB-
C-Br ficou em 2,08%. Em 
12 meses, ele acumula 
alta de 2,66%. Os dados 
são dessazonalizados, 
ou seja, desconsideram 
diferenças de feriados 
e de oscilações da ativi-
dade econômica, típicas 

Este é o segundo mês seguido de queda no Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central.
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Os autores do levanta-
mento dividiram os 
26 países estudados 

em grupos. O Brasil está na 
categoria “desenvolvido”, 
com nota entre 60 e 79,9. Na 
mesma categoria, estão Chi-
le, Uruguai, Peru, Colômbia, 
Panamá e Costa Rica. 

Nenhum país no continen-
te foi incluído na categoria 
“maduro”, com nota entre 
80 e 100. A PPP representa 
uma forma do poder público 
conceder um serviço à inicia-
tiva privada. O particular faz 
investimentos e executa um 
serviço para o poder público, 
sendo pago de duas formas: 
integralmente pelo Estado 
(sem ônus para o cidadão) 
ou pago parcialmente pelo 
Estado e parcialmente pelo 
usuário do serviço, mediante 
tarifa.

A PPP é recomendada para projetos com alto risco para o setor 
privado ou com grandes necessidades de investimento.
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Ponte Rio-Niterói 
tem novo valor 
de pedágio

O valor do pedágio da 
Ponte Rio-Niterói foi reajus-
tado ontem (14), conforme 
autorizado pela Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). A tarifa 
para automóveis de passeio, 
caminhonetes de dois eixos 
e vans de rodagem simples 
passou de R$ 4,90 para 
R$ 6. Já o novo valor para 
motocicletas, motonetas e 
bicicletas motorizadas passa 
a ser R$ 3, enquanto auto-
móveis e caminhonetes com 
semirreboque pagarão R$ 9.

Vans de rodagem dupla, 
caminhões leves, ônibus, 
caminhões tratores que 
tenham dois eixos passam a 
pagar R$ 12, mesmo valor a 
ser cobrado de automóveis e 
caminhonetes com reboque. 
Por fim, caminhões, cami-
nhões-tratores, caminhões-
tratores com semirreboque 
e ônibus com três eixos 
pagarão R$ 18. Acima de 
três eixos, serão cobrados 
os seguintes valores de 
caminhões com reboque e 
caminhões-tratores com se-
mirreboques: quatro eixos, 
R$ 24; cinco eixos, R$ 30; e 
seis eixos, R$ 36 (ABr).

Brasil tem um dos melhores 
ambientes para PPP na América Latina
Embora registre desafios, o Brasil tem um dos melhores ambientes para a elaboração de parcerias-público 
privadas (PPP) na América Latina. A conclusão é de relatório divulgado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e pela revista The Economist

relatório ressaltou que as 
PPP representaram 25% do 
gasto total em infraestrutura 
no país. 

O destaque vai para o setor 
de energia, que concentrou 
77% do valor investido em 
PPP de 2018 a 2020. Apesar 
de progressos, segundo os 
critérios avaliados pelo BID e 
pela revista The Economist, 
o relatório apontou desafios 
para o Brasil. Entre eles, 
está a  a falta de acompanha-
mento de impactos sociais e 
ambientais após o estabele-
cimento da PPP. O relatório 
destacou que até hoje não 
existe a incorporação de 
“elementos futuros” aos 
projetos nem avaliação de 
metas de desenvolvimento 
sustentável ou de medidas 
contra a mudança climática 
(ABr).

A PPP também é recomen-
dada para projetos com alto 
risco para o setor privado ou 
com grandes necessidades 
de investimento. Isso por-
que, nessa modalidade, o 
Estado pode assumir parte 
do risco e do custo que seria 
do utilizador do serviço.

Em relação ao Brasil, o 
relatório destacou que o país 
tem “um dos mercados de 
PPP mais ativos na América 
Latina”, concentrando mais 
de 40% dos investimentos 
da região em parcerias pú-
blico-privadas entre 2011 
e 2020. De 2010 a 2019, o 

Atividade econômica 
cai 0,11% em maio, revela o BC

de determinadas épocas 
do ano.

O IBC-BR é uma forma 
de avaliar a evolução 
da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC 
a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a 
Selic, definida atualmen-
te em 13,25% ao ano. 
O indicador incorpora 
informações sobre o ní-
vel de atividade dos três 
setores da economia: a 
indústria, o comércio e 

os serviços e a agrope-
cuária, além do volume 
de impostos.

Segundo o BC, o IBC-Br 
terminou o trimestre do 
ano com variação posi-
tiva de 0,92%, também 
considerando os dados 
dessazonalizados. Na 
comparação com maio 
de 2021, o Índice de Ati-
vidade Econômica apre-
sentou alta de 3,74%. 
Assim, chegou a 141,97 
pontos (ABr).


