
As micro jornadas do 
negócio para gerar 

conversão de clientes

A busca e definição do 
perfil do público-alvo 
é uma das primeiras 
tarefas de qualquer 
empresa 

Já a segunda, com cer-
teza, é o entendimento 
dos momentos, lugares 

e maneiras com que as 
pessoas podem se relacio-
nar com os seus produtos 
e serviços. Até, por esse 
segundo item, é primordial 
que todas as marcas identifi-
quem o mais rápido possível 
as micro jornadas capazes 
de levar seus consumidores 
em direção a sua marca ou 
produto. 

Como já  sabemos, esta-
mos  em uma era onde o 
omnichannel deixou de ser 
um diferencial, mas pratica-
mente uma obrigação. Por-
tanto, essas micro jornadas 
precisam ser estudadas de 
variadas maneiras - seja de 
forma online ou offline - para 
que na ponta final se tradu-
zam em conversão.

Por todo esse contexto, 
hoje as agências mais do que 
nunca necessitam conhecer 
profundamente o compor-
tamento dos públicos-alvo 
dos seus clientes para atuar 
com êxito. Ou seja, como 
fornecedores, precisamos 
disso para sugerir o melhor 
direcionamento dos canais 
de comunicação e a forma 
ideal para engajar o públi-
co-alvo. 

Mais do que isso, os cria-
tivos precisam criar cam-
panhas já alinhadas com as 
micro jornadas que fazem 
sentido para a marca. Até 
por isso, é imprescindível 
também que o marketing e 
a publicidade contem com 
o apoio das tecnologias de 
BI e database, pois o aces-
so aos dados possibilitam 
que a comunicação seja 
mais assertiva e a verba do 
cliente seja otimizada para 
a conversão. 

Tal mapeamento ainda 
é de extrema importância 
para realização de ações 
personalizadas, haja vista 
que hoje o consumidor dá 
maior valor à experiência e 
conteúdos que conversam 
diretamente com ele. Pe-
guemos como exemplo uma 
produtora de painéis de ma-
deira (MDF), que possui um 
clube de fidelidade e almeja 
um aumento no número de 
marceneiros cadastrados. 

Nesse caso, é necessário 
compreender e colocar em 
prática as micro jornadas 
que mais se encaixam, es-
tudar em que momento e o 
espaço que os profissionais 
estariam propensos a se 
aprofundar sobre o assun-
to e, por fim, apresentar 
as vantagens comerciais e 
intrínsecas ao fazer parte 
do clube. 

Perceba que o processo é 
concebido para que o cliente 
seja conquistado ao invés de 
ser induzido à associação. 
No fim das contas, quanto 
mais a agência consegue 
compreender como o pú-
blico-alvo do cliente toma 
decisões de compra em 
cada micro jornada, menos 
haverá dispersão de verba. 

Por isso, a tecnologia é 
fundamental para recolher 
informações capazes de 
gerar insights estratégicos, 
táticos e criativos, além de 
revelar à marca a maneira 
mais eficiente de estrutu-
rar um produto ou serviço 
e levá-lo ao conhecimento 
geral do público. 

A inovação na publicidade 
não se trata apenas de ideias 
geniais que surgem aleato-
riamente, mas também da 
capacidade de promover 
soluções com base no con-
texto de cada cliente de 
maneira ágil e precisa. A 
verdade é que o jogo mudou 
e faz tempo.

(*) -  É CEO e diretora de contas da 
DreamONE (www.dreamone.com.br).

Giselle Freire (*)

na versão presencial e espera um público de 1.000 participantes para 
networking, intercâmbio de experiências, palestras, apresentação de 
casos inovadores e exposição de soluções. O encontro terá a proposta 
de ser um Festival de Tecnologia que se destina a definir as melhores 
práticas na gestão de pessoas, no varejo, na indústria e em marketpla-
ces. Promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a 
Korde, o evento gratuito está marcado para o dia 10 de agosto, na Arca, 
em São Paulo. Contará com 80 estandes e praça para apresentações e 
networking com foco em ideias, soluções e tecnologias que transformam 
o mundo dos negócios. Mais informações: (https://www.gs1br.org/).

E - Mercado de NFT 
A Sherwa, startup criada para conectar gamers, anunciou o início das ven-
das de ingressos para a Non Fungible Conference, evento que reunirá os 
maiores nomes de NFT do Brasil, assim como diversos nomes do mercado 
internacional. A conferência, que marca a entrada da startup brasileira na 
Web 3.0, abordará diversos assuntos sobre o universo das NFT’s, metaverso e 
criptomoedas, por meio de painéis que serão apresentados por especialistas. 
Acontece nos dias 12 e 13 de setembro, na Unibes Cultural, em São Paulo. 
O objetivo do evento é aprofundar ainda mais as discussões sobre as novas 
tecnologias. Mais informações, no site: (https://nonfungibleconference.one).

F - Veículos em Consignação
Deixar o carro em consignação em uma loja e receber somente após a venda 
do veículo é um processo corriqueiro. Mas um automóvel em consignação que 
garante rendimentos antes que a venda aconteça é uma iniciativa inédita. É 
o que oferece a Autobunkers, referência em veículos blindados, com mais de 
20 anos de experiência. O Bunkers Invest Car é o sistema consignado inteli-
gente, no qual a diferença está justamente na garantia de uma remuneração 
ao proprietário enquanto aguarda a melhor oferta para venda do veículo. O 
índice de remuneração é o Certificado de Depósitos Interbancários (CDI). 
O veículo renderá juros enquanto aguarda a venda. O capital do cliente em-
pregado no veículo é remunerado. Saiba mais: (www.autobunkers.com.br).

G - Processo Penal 
O sistema criminal brasileiro é um dos mais parciais do mundo, ocupando 
a 138º posição, em um ranking que avaliou 139 países. Os dados foram 
revelados no ranking “World Justice Project: Rule of Law Index 2021”, 

A - Mundo Bike
Se pensar em bicicleta traz à mente esporte ou transporte, é hora de ampliar 
horizontes e acrescentar diversidade e inclusão. No Shimano Fest, pedalar é 
para todos. A edição 2022, entre 18 e 21 de agosto, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo, trará ações concretas nesse sentido, como o Espaço 
Black e uma ativação de pedal inclusivo, voltado para pessoas com defici-
ência. É direcionado ao mercado e também aberto ao público. Traz esporte, 
diversão e ações de mobilidade urbana. Os visitantes vão conhecer alguns 
dos principais produtos e lançamentos das empresas e marcas do mercado, 
que estarão na Expo. Mais informações: (www.shimanofest.com.br).

B - Tendências de CX
As inscrições para o 2º lote da 6ª edição do CX Summit, maior e principal 
evento de CX da América Latina, encerram dia 7 de agosto. Organizado pela 
Track.co, startup brasileira especialista em indicadores de performance da 
Experiência do Cliente, o encontro de profissionais da área acontece desde 
2014 e, neste ano, está marcado para os dias 16 e 17 de novembro no Memorial 
da América Latina, em São Paulo. Todas as atualizações do evento e condi-
ções especiais são comunicadas nas redes sociais e enviadas por e-mail para 
que os inscritos não percam nenhum detalhe. O evento reúne profissionais 
renomados para apresentar os melhores cases, soluções e tendências de CX. 
Mais informações e inscrições, acesse: (https://cxsummit.com.br/).

C - Semana Jurídica
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza, entre os dias 9 e 12 de 
agosto, em São Paulo, a XX Semana Jurídica. Realizado anualmente, o evento 
tem como propósito debater temas e cenários relevantes e de interesse ao 
âmbito jurídico e às atividades de competência dos órgãos de controle ex-
terno. As palestras são direcionadas a servidores públicos, representantes de 
órgãos da Administração Pública, lideranças políticas, estudantes e a demais 
interessados. O evento contará com a participação de renomadas autorida-
des do Direito no país, tanto na área pública, quanto privada e acadêmica. 
A programação completa está disponível no link (https://bit.ly/3aTVO3s).

D - Inovação e Tecnologia 
O Brasil em Código, tradicional evento multissetorial que reúne execu-
tivos das principais associações, indústria e varejo, volta a ser realizado 

divulgado em outubro de 2021. Para debater estes e outros indicativos, 
avaliar como a justiça criminal tem funcionado no Brasil, seus erros e o 
impacto desse funcionamento na sociedade brasileira, acontece, entre 
os dias 21 a 23 de setembro, em Salvador, o X Seminário Nacional do 
IBADPP. O público esperado para o evento é de cerca de 800 pessoas, 
entre estudantes, profissionais do direito e áreas afins. Inscrições e mais 
informações: (seminário.ibadpp.com.br). 

H - Segurança Viária
A duplicação da Serra do Cafezal, trecho da BR-116/SP/PR administrado 
pela concessionária Autopista Régis Bittencourt, está completando cinco 
anos de sua conclusão. Ao comparar os quatro últimos anos antes da du-
plicação (2014 a 2017), e os quatro primeiros após a entrega da obra (2018 
a 2021), o número de colisões frontais caíram 81%, sem nenhuma fatali-
dade. Colisões traseiras foram reduzidas em 38% e colisões laterais, 48%. 
O número de atropelamentos caiu 45% com a implantação de passarelas e 
campanhas de conscientização de motoristas e pedestres. Animais também 
foram protegidos: com as passagens de fauna para a travessia segura de 
animais silvestres, acidentes e fatalidades de animais caíram a zero. Uma 
das atribuições legais da ANTT é garantir a segurança viária dos usuários.

I - Prêmio de Sustentabilidade 
Realizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de S. 
Paulo e Região (Setcesp), em parceria com a revista Transporte Moderno, 
o 8º Prêmio de Sustentabilidade está na reta final das inscrições, que 
podem ser feitas até o próximo dia 29. O espaço é aberto para as trans-
portadoras, associadas à entidade, inscreverem suas práticas sustentáveis 
relacionadas às áreas de responsabilidade social, responsabilidade am-
biental, gestão econômica sustentável e responsabilidade na segurança 
viária e do trabalho. Neste ano, além de enviar os projetos por escrito, as 
transportadoras terão a oportunidade de fazer uma apresentação para 
os jurados durante a fase de avaliação. Mais informações e inscrições, 
no site: (https://conteudo.setcesp.org.br/8premio-inscricao).

J - Novo Resort
Anantara Hotels, Resorts & Spas anuncia a próxima adição de um novo re-
sort no Brasil. Com design moderno e sustentável, focado na beleza natural 
do local, o lançamento do Anantara Mamucabo Bahia Resort representará 
a estreia da marca de luxo na América do Sul. Ficará localizada em Baixio, 
distrito no litoral norte da Bahia, a 150 km de Salvador. Conhecido por 
suas lagoas de águas cristalinas, o pequeno vilarejo de pescadores tem 
um cenário que inspira tranquilidade e é um dos destinos mais procura-
dos no litoral da região durante todo o ano. O oceano e uma das maiores 
reservas de restinga protegidas do Brasil servirão de pano de fundo para 
o Anantara Mamucabo, que se estenderá por um terreno de 500.000 m². 
A construção terá início em 2023, com previsão de abertura em 2025. 
Saiba mais em (https://www.anantara.com/en/mamucabo-bahia-resort).
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O levantamento tam-
bém registra o au-
mento proporcional 

de residências no país onde 
vive apenas uma pessoa. Em 
2012, elas eram 12,2% do 
total de domicílios no país. 
Nove anos depois, passaram 
a representar 14,9%.

A maioria das pessoas 
que moram sozinhas são 
homens. Na média nacional, 
eles representam 56,6% des-
ses residentes. No recorte 
regional, eles ultrapassam os 
60% no Norte e no Nordeste. 
De outro lado, 43,4% dos 
residentes no país são do 
sexo feminino: no Sudeste e 
no Sul esse percentual está 
acima dos 45%. “Quase 60% 
das mulheres que moram so-
zinhas tem 60 anos ou mais. 
Enquanto entre os homens, 
isso está mais bem distribu-
ído”, observa o analista do 
IBGE, Gustavo Fontes. 

A forma mais frequente 

A maioria das pessoas que moram sozinhas são homens. Na 
média nacional, eles representam 56,6% desses residentes.

Um novo levantamento 
realizado pelo IBGE aponta 
que pessoas com 60 anos 
ou mais representam 14,7% 
da população residente no 
Brasil em 2021. Em números 
absolutos, são 31,23 milhões 
de pessoas. Nos últimos 
nove anos, o contingente de 
idosos aumentou 39,8%. Em 
2012, moravam no país 22,34 
milhões de pessoas com 60 
anos ou mais, representando 
na época 11,3% de toda a 
população residente.

Essas informações forne-
cem subsídios para decisões 
administrativas. “Podem ter 
impactos para demandas de 
políticas públicas, por exem-
plo, em questões relaciona-
das à previdência social, à 
saúde pública, às vagas nas 
escolas”, diz, ao observar que 
os números foram estimados 
de forma amostral e que, 
com a realização do censo 
demográfico neste ano, será 
possível fazer uma revisão 
melhorando a precisão dos 
resultados.

O IBGE também constata 
que há uma tendência de 

Já o número de pessoas com menos 
de 30 anos caiu 5,4% no período.
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Datas de inscrição 
do Prouni e do Fies

O ministro da Educação, 
Victor Godoy, anunciou que 
a inscrição do Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) 
será de 1º a 4 de agosto e a 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) de 9 a 12 de 
agosto, no site: (https://www.
gov.br/mec/pt-br). 

O Prouni oferta bolsas de 
estudo, integrais e parciais 
(50% do valor da mensalidade 
do curso), em cursos de gradu-
ação e sequenciais de formação 
específica, em instituições de 
educação superior privadas. 
Podem concorrer às bolsas 
integrais estudantes oriundos 
com renda familiar de até 1,5 
salário mínimo e, às bolsas 
parciais, com renda familiar 
de até três salários mínimos, 
entre outros critérios legais.

Já o Fies tem como objetivo 
conceder financiamento a es-
tudantes em cursos superiores 
não gratuitos, com juros zero 
e uma escala de financiamento 
que varia conforme a renda 
familiar do candidato. Para par-
ticipar, o candidato precisa ter 
renda familiar mensal bruta, 
por pessoa, de até três salários 
mínimos, além nota igual ou 
superior a 450 no Enem e não 
ter zerado a redação (ABr).

Brasil tem quase 10,8 milhões 
de pessoas morando sozinhas
Em 2012, havia no Brasil 7,5 milhões domicílios com um único morador. Em 2021, esse número subiu 
43,7%, chegando a quase 10,8 milhões. O dado aparece na nova pesquisa divulgada na sexta-feira (22) 
pelo IBGE

104,8 e 104,7 homens para 
cada 100 mulheres. Segundo 
o IBGE, essa razão se inverte 
com o aumento da idade uma 
vez que a mortalidade dos 
homens é maior em todas 
os grupos etários. A região 
Norte é a única onde há um 
maior número de homens do 
que de mulheres. 

O recorte de raça aponta 
um avanço no número de 
residentes que se decla-
ram pretos ou pardos. Eles 
saltaram respectivamente 
de 7,4% e 45,6% em 2012 
para 9,1% e 47% em 2021. 
O Nordeste registrou, entre 
2012 e 2021, a mais relevante 
expansão de participação 
das pessoas declaradas 
pretas, com um aumento de 
2,7 pontos percentuais. Já 
a região Sul responde pelo 
maior aumento proporcional 
dos residentes declarados de 
cor parda: a alta foi de 3,2 
pontos percentuais (ABr).
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de arranjo domiciliar envol-
ve um núcleo formado por 
casal com ou sem filhos ou 
enteados. Essa é a realidade 
de 68,2% das residências do 
país. Unidades onde moram 
juntos dois ou mais parentes 
representam 15,9% do to-
tal. Na estimativa do IBGE, 
foram contabilizados 212,7 

milhões de residentes em 
2021, sendo 108,7 milhões 
de mulheres (51,1%) e 103,9 
milhões de homens (48,9%). 

No recorte etário, o le-
vantamento mostra que a 
população masculina possui 
um padrão mais jovem. Nas 
faixas de 0 a 4 anos e de 5 a 
9 anos, há respectivamente 

Contingente de idosos residentes 
no Brasil aumenta 39,8% em 9 anos

queda na proporção da popu-
lação mais jovem. Em 2012, 
49,9% dos residentes no Brasil 
tinham menos de 30 anos. No 
ano passado, apenas 43,9% 
dos moradores do país situa-
vam-se nessa faixa etária. As 
estimativas apresentadas no 
levantamento apontam ainda 
uma redução da população 
mais jovem em números abso-
lutos. Há hoje no país cerca de 
131,93 milhões de residentes 
com menos de 30 anos, 5,4% a 
menos do que em 2012.

“As maiores taxas de re-
duções no contingente po-

pulacional foram estima-
das para os grupos que 
compreendiam as pessoas 
de 10 a 13 anos e de 14 a 
17 anos de idade. Ambos 
registraram diminuição de 
12,7%, no período”, aponta 
o levantamento do IBGE. 
Considerando a estimativa 
para todas as faixas etárias, 
foram contabilizados 212,7 
milhões de residentes em 
2021. Houve um crescimento 
de 7,6% na comparação com 
os 197,7 milhões de pessoas 
que moravam no Brasil em 
2012 (ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br


