
Traduzido como de baixo toque, ou seja, com baixo nível de interação, 
o varejo low touch tem como objetivo escalar processos e reduzir os 
custos envolvidos, o que permite melhorar a experiência do consu-
midor e potencializar os lucros do negócio. Esse modelo de negócio 
não é tão recente, mas passou a ganhar destaque com a pandemia 
da Covid-19, devido à necessidade de distanciamento social.   
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Leia na página 6

De acordo com um novo estudo da Oracle e Pamela Rucker, consul-
tora de CIO e instrutora de Desenvolvimento Profissional de Harvard; 
pessoas no mundo todo estão exigindo mais progresso em relação às 
iniciativas sociais e de sustentabilidade e esperam que as empresas 
sejam mais proativas.   

Maioria acredita que os robôs terão 
sucesso onde os humanos falharam

A forma de lidar com o frete é um dos assuntos mais impor-
tantes no planejamento de todo e-commerce.  Ao mesmo tempo 
que pode ser percebido como um obstáculo, quando entendido 
como uma estratégia, viabiliza as vendas online. A cobrança do 
serviço interfere diretamente no preço final da compra, sendo 
um dos grandes motivadores de abandono de “carrinho”. Muitas 
vezes, o consumidor visualiza o valor do produto, se interessa 
em comprá-lo, mas desiste da operação quando considera o valor 
do envio alto.   

Frete: como definir o preço da entrega do 
seu e-commerce
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Curso de empreendedorismo para mais de 
100 mil jovens

@Uma formação gratuita em empreendedorismo. Esta é a 
proposta da organização estudantil Students for Liberty 

Brasil (SFLB - studentsforliberty.org/brazil), que deve con-
templar mais de 100 mil jovens da rede pública de ensino este 
ano. “O Brasil Empreende nasce de uma necessidade. Com 
as mudanças no mercado de trabalho e a pandemia, vimos a 
atuação autônoma crescer nos últimos anos, principalmente 
entre os jovens, um público carente de orientações”, explica 
Nycollas Liberato, diretor Executivo do SFLB. “Nosso intuito é 
oferecer a eles as ferramentas necessárias para que empreen-
dam com segurança”, completa. A iniciativa é voltada especial-
mente para adolescentes e jovens adultos da rede pública de 
ensino. O curso é totalmente online, dividido em 10 módulos 
que abordam os principais temas do empreendedorismo, como 
economia, captação de clientes, vendas, planejamento e muito 
mais.     Leia a coluna completa na página 6

Reprodução: https://studentsforliberty.org/brazil/

Fidelizar clientes é muito mais 
importante do que se preocupar 
apenas em atrair volumes 
crescentes de novos consumidores. 
Afinal, de nada adianta oferecer um 
produto ou serviço de excepcional 
qualidade, sem garantir que o 
consumidor busque sua marca 
novamente para uma futura 
compra.

Conquistar a fidelização dos consumi-
dores depende obrigatoriamente de 

um bom relacionamento entre as partes. 
Um simples feedback positivo é capaz de 
bombardear positivamente a imagem da 
marca no mercado, atestando a qualidade 
do atendimento e produto oferecidos, 
atingindo outros que procuram pelas 
mesmas soluções.

Em uma pesquisa feita pela SmarterHQ, 
90% dos consumidores estão dispostos 
a oferecer seus dados de comporta-
mento às companhias, em troca be-
nefícios adicionais que melhorem sua 
experiência de compra. Os benefícios 
são inegáveis – assim como os preju-
ízos no pior cenário de atendimento. 
Um cliente insatisfeito pode impactar 
muitos outros negativamente, ocasio-
nando um efeito cascata que nenhum 
empresário deseja passar.

É preciso resolver as dores de seu 
público-alvo, entender seus anseios e 
necessidades e, acima de tudo, garantir 
que ele volte a procurar seus serviços 
futuramente. Seja por via própria ou por 
indicação para terceiros. Como fidelizar 
clientes?

O consumidor é o melhor vendedor do 
seu negócio. Em um mercado completa-

Fidelizar clientes é mais importante 
do que conquistar novos
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mente digital, se torna muito fácil encon-
trar inúmeras companhias dispondo dos 
mesmos produtos e serviços. O mercado 
está repleto do “mais do mesmo”, o que 
eleva a importância e necessidade de es-
tratégias de fidelização para seus clientes. 
Conquistar tal satisfação e recompra vai 
muito além do que oferecer os famosos 
programas de pontuação. 

O leque de bonificações deve ser mui-
to maior e inovador, com pacotes mais 
atrativos que façam sentido para o perfil 
e desejos de seus usuários. Tenha uma 
promoção real e diferenciada, que esti-
mule a geração de verdadeiros discípulos 
de engajamento do seu negócio. Fora as 
recompensas financeiras em cashback 
a serem utilizados em futuras compras, 
os programas de evolução se mostram 
extremamente vantajosos para fidelizar 
clientes. 

A cada aquisição, o consumidor pode 
conquistar um novo selo de comprador, 
com a acumulação de scores conforme 
os valores gastos. Em cada categoria 
atingida, novos prêmios podem ser 
oferecidos como recompensa – seja por 

meio de vouchers em jantares, descontos 
exclusivos, milhas de viagem, dentre 
muitos outros. Use a criatividade a seu 
favor, sempre visando trazer a melhor 
experiência possível com sua marca.

A importância dos canais de 
comunicação na fidelização  
dos clientes

As estratégias de fidelização dos clien-
tes são imensamente eficazes por si só. 
Mas, quando engajadas ainda mais via 
os mais modernos e interativos canais 
de comunicação, poderão conquistar re-
sultados ainda melhores. Cada segmento 
e nicho de atuação possui sua própria 
vertente e perfis de consumidores. 

Por isso, antes de delimitar qualquer 
ação de fidelidade, é imprescindível en-
tender minuciosamente todas as trilhas de 
abordagem possíveis e, como estabelecer 
uma comunicação saudável e flexível 
com todos. Emerja no universo de seu 
público-alvo. Reconheça suas demandas 
e, se adeque às suas necessidades. Fide-
lizar seus clientes não exige nenhuma 
estratégia mirabolante ou revolucionária. 
Atitudes simples podem surtir efeitos 
tão excelentes quanto, independente do 
porte ou foco de atuação da empresa.

Temos que nos adequar ao mundo no 
qual iremos afetar. Do pequeno negócio, 
à grande corporação. Do perfil tímido, 
ao comunicativo. Do despojado, ao mais 
contido. São diversos perfis e hábitos dis-
tintos, mas que quando compreendidos 
e solucionados de forma personalizada, 
trarão uma série de clientes satisfeitos 
e fiéis ao seu negócio.

(Fonte: Luiz Correia é Head of Sales especialista 
em estratégias e performance de comunicação 

digital para companhias de diversos segmentos na 
Pontaltech (https://www.pontaltech.com.br/).

'BMW X6 na versão limitada ‘Black Vermilion’
Tornar um ícone ainda mais exclusivo é uma tarefa difícil, 

mas não para o BMW X6. Consagrado e mais cotado quando o 
assunto são os Sports Activity Vehicle (SAV) Coupé, o modelo 
ganhou uma versão, limitada a 30 unidades, com pintura Frozen 
Black e grade dianteira pintada na cor vermelha com iluminação 
noturna, e chega ao país custando R$ 729.950. Produzida na 
fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos EUA, e baseada 
na versão xDrive40i, a Black Vermilion conta ainda, como 
diferenciais na parte estética, com rodas de 22 polegadas e 
design exclusivo, pinças de freio na cor vermelha, badge alu-
sivo à versão no console central e bancos de couro preto com 
costuras também vermelhas. Transmissão automática de oito 
velocidades e tração integral, permite ao modelo acelerar de 
0 a 100km/h em apenas 5,5 segundos e velocidade máxima de 
250km/h.    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: BMW Press

QuAIs RIsCOs 
DE sEguRANçA 
O METAVERsO 
PODE OCuLTAR?

    Leia na página 4

Venda de veículos
As vendas de veículos automotores 

novos tiveram queda de 6,07% em 
abril em comparação ao mesmo mês 
do ano passado. Foram comerciali-
zados 270.560 veículos, ante 288.045 
em abril de 2021. Em comparação a 
março último, o declínio foi menor, 
de 1,11%. Já no acumulado do ano 
(de janeiro a abril), as vendas somam 
996.900 unidades, 7,18% a menos do 
que o registrado no mesmo período do 
ano passado (ABr). 

CyBERsEguRANçA
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