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QUEM SOMOS

Plataforma de proteção com portfólio ágil, 
presente nos ciclos de vida das pessoas.

Simples           Fácil           Digital           Confiável





• Uma plataforma de proteção em constante evolução.

PORTFÓLIO



PORTFÓLIO

• Uma plataforma de proteção em constante evolução.



Planos de previdência simplificados para ajudar as pessoas a 
guardarem dinheiro.

• Jornada B2C digital (simulação, aquisição e gestão).

• App para acompanhamento e aportes.

• Sem valor mínimo para começar.

• Redução da TAF com aumento da reserva.

• Pagamentos via cartão de crédito.

Partner:

PREVIDÊNCIA DIGITAL



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Comportamento do Consumidor Digital – AIDA MODEL
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Attention (Awareness)

Creating brand awareness or affiliation
with your product or servisse.

Desire

for your product or service through an 'emotional connection', showing 
your brand personality. Move the consumer from 'liking' it to 'wanting it'.

Action

Move the buyer to interact with your company and taking the next step ie. 
downloading a brochure, joining your newsletter, or engaging in live chat.

Interest of customer

Generating interest in the benefits of your product or service, and 
sufficient interest to encourage the buyer to start to research further.



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Comportamento do Consumidor Digital – AIDA MODEL

Campanha sobre Previdência Digital em canais massivos.A
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Attention (Awareness)

Creating brand awareness or affiliation with your product or
service.



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Comportamento do Consumidor Digital – AIDA MODEL
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Interest of customer

Generating interest in the benefits of your product or service, and 
sufficient interest to encourage the buyer to start to research further.

Inbound MKT sobre a Reforma da Previdência.



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Comportamento do Consumidor Digital – AIDA MODEL
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Desire

for your product or service through an 'emotional connection', showing 
your brand personality. Move the consumer from 'liking' it to 'wanting it'.

Previdência Jr. e criação da funcionalidade
Presente Futuro.



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Comportamento do Consumidor Digital – AIDA MODEL

A

I

D

A
Action

Move the buyer to interact with your company and taking the next step ie. 
downloading a brochure, joining your newsletter, or engaging in live chat.

Simulações, Contratações e Acompanhamento Digital.



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Monitoramento “Real Time” do Funil de Conversão



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Evolução e Engajamento 

55%

174%

137%

114%



PREVIDÊNCIA DIGITAL

Próximos Passos   

Data Science

Captura e transformação de dados 
em insights para melhor tomada de 
decisão sobre o negócio.

Machine Learning

Permite que os computadores 
tomem uma decisão de acordo com 
a situação e com as informações 
que foram inseridas nele.

Processamento de 
Linguagem Natural

Capacidade de uma máquina 
entender a linguagem dos seres 
humanos.



OBRIGADO.


