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Low Touch: como esse modelo 
deve influenciar seu negócio?

A pandemia acelerou 
diversas tendências no 
mundo corporativo. 
Entre elas, está a 
economia Low Touch

Esse é um modelo de ne-
gócios que independe 
do contato presencial 

entre clientes e vendedores. 
Quando a principal reco-
mendação das entidades de 
saúde é permanecer em casa 
e evitar aglomerações, essa 
modalidade pode significar a 
sobrevivência de muitos seto-
res – especialmente, aqueles 
que estiverem dispostos a se 
reinventar durante a crise. 

Você deve estar se pergun-
tando: “hoje, fazemos prati-
camente tudo pela internet, 
desde pedir um carro por 
aplicativo até escolher o que 
vamos jantar à noite. Será 
que é tão difícil assim gerir 
um negócio a distância?”. 
Acredite, não é tão simples 
assim. Precisamos lembrar 
que o Brasil é composto, em 
sua maioria, por micro e pe-
quenas empresas, e mesmo 
as de maior porte podem 
não estar preparadas para a 
transformação digital. 

A economia Low Touch é, 
acima de tudo, uma menta-
lidade que deve acompanhar 
todas as áreas de uma em-
presa, desde o departamento 
comercial, com o relaciona-
mento com o cliente, até a 
liderança, que deve estar 
voltada a criar produtos e 
gerar negócios pela internet. 
Com essa modalidade se 
expandindo cada vez mais, 
reuniões presenciais cedem 
vez aos cafés virtuais – mais 
rápidos e objetivos. O desafio, 
porém, permanece o mesmo: 
cativar o cliente até fechar 
negócio. 

Para isso, é importante 
identificar o perfil do cliente 
e o que ele espera da sua em-
presa. Nem todos os públicos 
estão habituados com mode-
los de negócio Low Touch. 
Enquanto alguns irão preferir 
uma relação mais próxima, 
que permita acompanhar os 
processos constantemente, 
outros darão preferência a 

soluções automatizadas, que 
garantam mais liberdade e 
autonomia no dia a dia.

Entretanto, venho obser-
vando que mesmo os clientes 
mais exigentes e conservado-
res em relação à tecnologia 
vêm adaptando suas neces-
sidades ao cenário que temos 
hoje. Até o ano passado, 
podia não pegar bem fazer 
uma reunião online. Receber 
o cliente no escritório, com 
a agenda fechada por horas 
para atendê-lo, era o padrão. 
Mas, ao longo de 2020, o am-
biente digital se tornou cada 
vez mais familiar para muitas 
empresas.

Além disso, alguns fatores 
podem contribuir para o 
crescimento desse modelo de 
negócio, como a restrição a 
viagens e a desconfiança de 
boa parte dos consumidores 
em relação à saúde de outras 
pessoas e à higiene de produ-
tos, tornando o digital uma 
preferência. Estar preparado 
para essa nova realidade 
é fundamental. Para obter 
sucesso com um modelo de 
economia Low Touch, é pre-
ciso investir em tecnologia 
e na experiência do cliente. 

Sem o carisma e o jogo de 
cintura que os vendedores 
têm presencialmente, des-
pertar opiniões positivas de 
maneira virtual é desafiador. 
Por isso, os sites devem ser 
responsivos, agradáveis du-
rante a navegação e intuitivos 
no processo de compra. Cada 
segmento pode ser criativo à 
sua maneira, sempre pensan-
do no que o cliente espera. 
Lojas de roupas, por exemplo, 
encontraram um modo híbri-
do de vendas, permitindo que 
o comprador experimente 
as roupas em casa antes de 
encerrar a compra.

Não há dúvida de que o 
mundo caminha para uma 
transformação digital mais 
acelerada e competitiva. A 
presença digital se torna tão 
ou mais importante que a 
presença física, no olhar dos 
consumidores. Sua empresa 
está preparada para o futuro?
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Motivadas pela Black Friday, empresas de vários segmen-
tos esperam bons resultados em vendas no fim do mês. 
Esse objetivo pode ser atingido com mais precisão se um 
padrão de identificação de produtos servir de referência 
para que consumidores não se enganem em relação ao 
produto que procuram. 

Nas compras online, principalmente, a identificação 
de produtos com a numeração que acompanha o código 
de barras no padrão GS1 - o Global Trade Item Number 
(GTIN) - garante que o item escolhido pelo comprador 
será entregue e não um produto similar a ele. O GTIN é 
um aliado não somente dos consumidores, mas também 
das empresas, já que é atribuído pela Associação Brasileira 
de Automação-GS1 Brasil e definido na embalagem dos 
produtos pelos fabricantes. 

Essa numeração identifica aquele item nos sistemas 
de toda a cadeia de abastecimento até a chegada do 
item ao consumidor final. “O GTIN faz com que um item 
tenha uma identificação única, como se fosse um RG, 
e é reconhecido e validado nos sistemas de automação 
no mundo todo”, explica João Carlos de Oliveira, pre-
sidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 

Após meses de dis-
tanciamento social, 
surge um novo desafio 

para o varejo físico: compre-
ender qual será seu papel 
com clientes muito mais 
digitais e e-commerces cada 
vez mais fortalecidos. Para 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consu-
mo (Ibevar), será necessário 
que as lojas pensem em no-
vas formas de engajamento. 

“A pandemia acelerou um 
comportamento digital já 
esperado antes, pois ape-
nas reforçou que consumir 
pela internet pode ser mais 
cômodo e prático em muitas 
situações. Além de estarem 
mais conectadas, as pes-
soas também estão mais 
inseguras e será essencial 
entender suas necessidades 
e expectativas”. É fato que o 
volume de compras realiza-
das no comércio eletrônico 
será muito maior, mas não 
substitui a experiência física, 
segundo o especialista em 
varejo. 

“Os canais não precisam 
competir entre si, mas se 

Um desafio para o varejo físico é compreender seu papel com 
clientes muito mais digitais e e-commerces mais fortalecidos.
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Como o varejo físico deve 
engajar clientes frente ao digital? 

A pandemia mudou a percepção e o comportamento dos consumidores

uso de dados, por exemplo, 
permite consultar qualquer 
informação em tempo real, 
seja de estoque, outras lojas 
da rede e até mesmo de clien-
tes, quando frequentadores 
assíduos. 

Já na força de trabalho, de 
fato, é ainda mais importante 
que os estabelecimentos, 
sejam pequenas lojas ou 
grandes redes varejistas, 
invistam no atendimento e 
em seus funcionários para 
que tenham os recursos 
necessários para interagir e 
auxiliar os clientes de forma 
rápida e segura. 

Para o presidente do 
Ibevar, apostar no empode-
ramento da equipe, no rela-
cionamento com o cliente 
e definir uma jornada de 
melhorias contínuas são al-
guns pilares essenciais neste 
quesito. “Mais do que rein-
ventá-lo, é preciso conectar 
o varejo físico aos demais 
canais, principalmente ao 
digital. No fim, isso permitirá 
mais interação com a marca 
e conveniência ao cliente”, 
conclui Felisoni.  Fonte e 
mais informações: (www.
ibevar.org.br).

integrar. “Deixar o cliente 
decidir por onde quer com-
prar e como quer receber. 
Se prefere a praticidade do 
digital, comprar sem sair de 
casa ou um atendimento na 
loja física, tirar dúvidas pes-
soalmente e testar ou provar 
um produto. Essas escolhas 
dependem de sua dispo-
nibilidade, preferências e 
necessidades”, pondera. 

“Mais do que nunca, es-
tamos falando sobre omni-
channel no setor, em que 
os canais se completam e o 
varejo físico está inteiramen-

te ligado à experiência de 
compra do cliente, aliando 
tecnologia e o toque huma-
no. Neste ponto, oferecer 
uma experiência lúdica e 
sensorial fará toda a diferen-
ça”, completa Felisoni. 

Para aprimorar essa ex-
periência, a tecnologia se 
torna uma forte aliada, 
possibilitando a criação de 
espaços dentro da loja para 
um engajamento seguro, 
ambientações personali-
zadas, novas soluções de 
checkout ou mesmo imersão 
por realidade aumentada. O 

Padrão GS1 de identificação de produtos é garantia de acerto

O código de barras é um aliado dos consumidores 
e das empresas. 

gs
1b

r.o
rg

/re
pr

od
uç

ão

Brasil, entidade responsável por essa padronização. 
No varejo online, sistemas de marketplaces que já 

usam inteligência artificial reconhecem o GTIN como 
referência para a logística. Esse código é referência 
básica de itens para transações em canais online como 
Alibaba, Google Shopping, eBay e Amazon, além do 
grupo Via Varejo, que opera no e-commerce as bandei-
ras Extra, Casas Bahia, Ponto Frio e Cdiscount. Esses 
portais tornaram obrigatória a informação do GTIN em 
todos os produtos anunciados. 

Fonte e mais informações em (https://www.gs1br.org).


