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OPINIÃO

O comércio por voz é o 
futuro das compras dos 

consumidores brasileiros? 

No passado, fazer 

compras com sua 

própria voz signifi cava 

lembrar de dizer “por 

favor” e “obrigado” ao 

lojista. Hoje, o comércio 

por voz representa algo 

totalmente diferente

Com uma simples palavra 
ou frase sobre o pro-
duto, é possível fazer 

compras com segurança por 
meio de um celular ou qual-
quer dispositivo conectado. De 
acordo com o Global Payments 
Report, o Brasil tem cerca de 
221 milhões de consumidores, 
sendo que 68% deles têm 
acesso à internet, portanto, 
são motivos importantes para 
que comerciantes ofereçam 
conveniência e simplicidade. 

A tecnologia de voz pode pro-
porcionar aos consumidores 
uma maneira divertida e rápida 
de adquirir mercadorias. A 
medida que os brasileiros têm 
demandado por experiências 
de compra com menos atrito 
ou contato, os lojistas poderão 
disponibilizar anúncios de voz 
contextualizados, recomenda-
ções personalizadas e conteú-
do por áudio com o objetivo de 
proporcionar uma experiência 
de alta qualidade.

A gigante Amazon oferece 
compras por voz e redes va-
rejistas, como o Walmart, já 
estão alinhadas ao Google. 
Com o auxílio do Google 
Assistant, milhares de itens 
são oferecidos utilizando o 
sistema operacional Android, 
presente na maioria dos smar-
tphones do mundo. Na China, 
por exemplo, a tecnologia 
de voz já trouxe uma grande 
mudança no comportamento 
de consumidores ávidos por 
experiências inovadoras. O 
software T-Mall Genie da 
empresa Alibaba permite aos 
usuários chineses realizar 
uma infinidade de tarefas, 
desde receber atualizações 
de assuntos do interesse do 
consumidor, baixar músicas e 
fazer compras.

Antes somente grandes vare-
jistas tinham a possibilidade de 
dar um atendimento 24 horas 
por dia, 7 dias por semana a 
seus clientes. 

Porém, agora, com os cha-
tbots, os pequenos lojistas 
também vão colocar em prá-
tica o conceito omnichannel 
e oferecer serviços e novos 
produtos em diversos canais 

de venda com a mesma consis-
tência e qualidade, alcançando 
os desejos dos consumidores 
de maneira efi caz e elevando 
o nível de fi delização. Quando 
se trata de pagamentos, a voz 
poderá aumentar o nível de 
proteção de uma experiência 
de varejo. 

Segundo dados do Mobi-
le Payment Journey, 51% 
dos brasileiros desistem das 
compras por celular por não 
verem sinais de segurança. 
Então, como será no futuro? A 
segurança será primordial aos 
comerciantes porque poderão 
autenticar sua identidade por 
meio das tecnologias de voz, 
além de inserir detalhes de 
cartão de crédito ou lembrar 
as senhas. Com um “pin de 
voz”, tecnologia similar aos 
pins de dispositivos móveis, 
consumidores poderão falar 
uma única palavra para realizar 
pagamentos, proporcionando 
mais segurança ao usuário. 

Além disso, diversas tecnolo-
gias poderiam ser combinadas, 

aumentando a proteção 
dos dados. O rápido desen-
volvimento do varejo global, 
graças a tecnologia, é algo 
que estimula os consumidores 
de forma positiva. De acordo 
com uma pesquisa global, 
71% deles acreditam que falar 
sobre tecnologia ocorre natu-
ralmente e 45% dos usuários 
globais de voz afi rmam que 
essa tecnologia é mais veloz. 
Esse movimento em direção 
a um mundo cada vez mais 
conectado e simples contribui 
para um mercado dinâmico e 
para a evolução do comércio 
por voz.

Os pagamentos ativados por 
voz podem ser mais fáceis de 
usar do que qualquer coisa que 
já tenhamos visto até agora, 
mas ainda há várias perguntas 
importantes a serem aborda-
das. Por exemplo, como as nu-
ances, gramática e/ou dialeto 
podem afetar os pagamentos 
por voz? O que acontece se 
outra pessoa tentar usar sua 
voz para registrar detalhes de 
pagamento? Até que ponto a 
localização e a acústica afeta-
riam a facilidade de autenticar 
com sua voz?

A tecnologia deve responder 
essas perguntas ao longo do 
tempo, mas é claro que a voz 
pode estar pronta para rede-
fi nir o varejo.

(*) - É gerente-geral da Worldpay
para a América Latina

(www.worldpay.com/global).
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News@TI
Plataforma de streaming para educação médica 
no Brasil
@ A farmacêutica Eli Lilly acaba de lançar no Brasil sua plataforma 

de streaming on demand, chamada Lilly Play. A fi m de facilitar 
o acesso dos profi ssionais de saúde e médicos a conteúdos que apro-
fundem seus conhecimentos, o espaço virtual reunirá vídeos sobre 
doenças, artigos científi cos, medicamentos, cobertura de congressos 
e aulas médicas. De acordo com dados do eMarketer, atualmente, 
53% dos médicos preferem usar meios digitais para atualizarem 
seus conhecimentos técnicos sobre tratamentos, doenças e novos 
medicamentos. Além disso, as pesquisas também apontaram que 55% 
destes profi ssionais acessam vídeos com o objetivo de continuar se 
especializando na área em que atuam (www.lillyplay.com.br). 

Solução para e-commerce de supermercados 
com foco na venda de produtos frescos
@AA Minsait, companhia da Indra destinada a promover a transfor-

mação digital, traz uma solução inovadora para a venda online de 
produtos frescos, que deve impactar principalmente os supermercados. 
Com o uso de inteligência artifi cial, a companhia desenvolveu um sof-
tware que pode ser integrado ao e-commerce desses varejistas e gerar 
uma experiência de compra similar à de lojas físicas. O intuito é gerar 
confi ança no consumidor, proporcionando-lhe um controle total sobre 
a compra de seus produtos, garantindo que o pedido será entregue no 
menor tempo possível, sem imprevistos (www.minsait.com).

Unir as palavras “tecnologia” e “bancos” na 
mesma frase quase sempre provoca a con-

sequência de presenciar, em seguida, os ter-
mos “Bancos Digitais” e “Open Banking”. Em 
ascensão nos últimos tempos, as expressões 
trazem à tona a necessidade de instituições 
fi nanceiras se modernizarem e garantirem uma 
nova atuação diante do inegável avanço das 
fi ntechs em âmbito global. Apesar de similares, 
as expressões trazem signifi cados distintos: 
você sabe o que signifi ca cada um deles?

Para Davi Cunha, head de Digital Banking 
da Sciensa, consultoria de Transformação 
Digital, os Bancos Digitais são uma etapa 
de evolução necessária dentro da jornada 
para o Open Banking, que representa uma 
verdadeira transformação do setor fi nanceiro. 
“A digitalização de instituições fi nanceiras, 
caracterizada pela estruturação dos bancos 
digitais, está ligada a um modelo de negócio 
preparado para apresentar conteúdo on-line, 
com fl exibilidade de interação via canais di-
gitais e ampla conveniência para o usuário, 
enquanto o Open Banking abrange um cenário 
maior, e que habilita novos modelos de negócio 
proporcionados por meio de APIs abertas e 

Qual é a diferença entre banco digital e open banking?

parcerias fazer é um aspecto primordial para 
o sucesso”, afi rma o executivo.

O banco como plataforma: novo modelo 

para clientes cada vez mais exigentes

Para a Sciensa, ter sucesso nesse novo 
ambiente depende de um olhar relacionado 
a facilitar a troca entre consumidores e for-
necedores de serviços fi nanceiros, movido 
pela forte colaboração. Nesse caso, grandes 
instituições fi nanceiras podem tornar-se um 
verdadeiro marketplace de serviços fi nancei-
ros e, indo além, terão a capacidade oferecer 
e inclusive monetizar uma série de serviços 
adicionais, como verifi cação de identidade, 
Know Your Customer (KYC), identifi cação 
de fraudes, entre outros.

“Vale a pena participar desse momento 
de mudança. O Open Banking e seu modelo 
baseado em APIs abertas representam uma 
oportunidade única para as instituições fi nan-
ceiras tornarem mais rápida a oferta de novos 
produtos e serviços, permitindo às instituições 
fi nanceiras retomar o controle da jornada do 
cliente, oferecendo novas experiências com 
extrema personalização”, fi naliza Cunha.

novos ecossistemas de negócios”, explica.
Na prática, o último termo pressupõe 

uma mudança na mentalidade dos execu-
tivos: menos competição com fi ntechs e 
mais cooperação para proporcionar uma 
experiência do usuário mais satisfatória, 
ágil e efi ciente. “Abrir-se para novas parce-
rias e ecossistemas signifi ca oferecer uma 
oportunidade única de, em longo prazo, 
reter e conquistar clientes com efi ciência 
e velocidade”, destaca Cunha.

Chegar até lá, entretanto, não é uma tarefa fá-
cil. De acordo com a Big Data Executive Survey 
2018, 99% dos executivos no setor fi nanceiro 
dizem que suas empresas estão tentando se 
tornar mais ágeis, a exemplo das start-ups 
(“orientadas por insights”), mas apenas um 
terço deles relata ter sucesso nessa operação.

“Muitos executivos ainda não sabem por 
onde começar ou como adaptar sua operação 
atual aos novos modelos. Mexer na estrutura 
de grandes instituições fi nanceiras envolve 
diversos estudos e tentar fornecer o maior 
número de serviços por conta própria pode 
surtir o efeito contrário do esperado. Nessa 
nova era, saber como se posicionar e quais 

Sciensa explica o que separa os modelos de negócio mais comentados em tecnologia para o setor fi nanceiro

O ex-presidente da Nissan, 
da Renault e da Mitsubishi, 
Carlos Ghosn, passou ao 
contra-ataque e disse que 
as acusações contra ele no 
Japão são consequências de 
um “complô e de uma traição”.

Em sua primeira entrevista 
desde que foi preso, no fi m de 
novembro de 2018, ao jornal 
econômico Nikkei, o executivo 
franco-brasileiro afi rmou que 
os dirigentes da Nissan eram 
contrários a seu plano para 
reforçar a aliança automotiva 
com a Renault e a Mitsubishi.

Ghosn disse não ter “nenhu-
ma dúvida” de que as denún-
cias são fruto de um “complô” 
e uma “traição” por parte de 
executivos da Nissan. Ele 
também rechaçou os relatos 
que descrevem seus 19 anos 
no comando da aliança como 
uma “ditadura”. “As pessoas 
traduziram liderança forte 
como ditador, deformando a 

Executivo brasileiro concedeu sua primeira

entrevista na prisão.

A previsão é que o leilão 
de concessão ocorra 
no fi m deste ano ou no 

início do próximo. A rodovia é 
considerada estratégica para o 
escoamento da safra de grãos 
produzidos no Centro-Oeste 
até os portos do Região Norte 
para a exportação.

Freitas acrescentou que o 
governo trabalha para realizar 
23 leilões de privatização de 23 
portos, aeroportos, rodovias 
e ferrovias nos primeiros 100 
dias do governo Jair Bolsona-
ro. Atualmente, dois trechos 
da BR-163 ainda não estão 
asfaltados – o primeiro, de 
cerca de 51 quilômetros, é o 
que será concedido. A priori-
dade do governo é concluir o 
asfaltamento do trecho antes 
de realizar o leilão. 

“A meta de 2019 é que [o 
trecho de] Miritituba seja pa-
vimentado até o fi nal do ano. 
Temos toda uma preparação 
de obra para o andamento 

A rodovia é estratégica para o escoamento da safra de grãos produzidos no Centro-Oeste

até os portos do Região Norte para a exportação.

Roma contrata 
destaque da 
‘Copinha’

A Roma contratou ontem 
(30) o atacante brasileiro Fe-
lipe Estrella, de 18 anos, que 
foi um dos grandes destaques 
da Ferroviária, de Araraquara, 
na Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Estrella encantou o 
clube italiano com suas boas 
atuações na Copinha. O joga-
dor até marcou um dos gols 
no empate por 2 a 1 diante do 
campeão São Paulo, na primeira 
fase da competição.

O jovem atacante já passou 
pelos exames médicos e deverá 
treinar com a equipe sub-20 
da Roma a partir de hoje (31). 
“É a realização de um sonho 
chegar a um clube tão grande, 
com tanta história e uma torcida 
fanática. Sei que é apenas o 
primeiro passo”, disse Estrella. 
No Campeonato Italiano sub-
20, a Roma está na terceira 
colocação, com três pontos 
atrás do líder Torino. O time 
da capital possui no elenco o 
vice-artilheiro da competição, 
o atacante esloveno Zân Celar, 
que possui 19 gols (ANSA).
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Governo reafi rma intenção de 
privatizar trecho da BR-163

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reafi rmou ontem (30) a intenção do governo 
federal de conceder à iniciativa privada o trecho da BR-163 entre Sinop, em Mato Grosso,
e Miritituba, no Pará

da operação. Naquele trecho 
você trabalha cinco meses 
por ano no máximo, por conta 
das chuvas. Isso requer uma 
preparação no período de 
chuva para produzir material 
para aplicar tão logo tenha a 
brecha climática”.

O escoamento da produção 
de grãos pelos portos do Norte 
tem crescido nos últimos anos. 
Em 2007, a projeção era de 
cerca de 1.400 veículos tra-
fegando pela BR-163 por dia. 
Em 2015, a projeção era de 3 
mil caminhões. A expectativa 

é que a produção de grãos do 
país atinja 247,3 milhões de 
toneladas este ano, 4,5% a 
mais do que na safra passa-
da. A estimativa é de 118,8 
milhões de toneladas de soja 
e 91,2 milhões de toneladas 
de milho.

Carlos Ghosn diz ser vítima 
de ‘complô’ e ‘traição’

realidade para se livrar de mim”, 
declarou Ghosn, que está preso 
preventivamente desde 19 de 
novembro. 

Ele é acusado de fraude fi scal 
e de ter transferido recursos 
ilegalmente para a Arábia Saudita 
e foi demitido da presidência 
da Nissan e da Mitsubishi. Já na 
Renault, o brasileiro renunciou. 

A montadora francesa tem 
atualmente 43% das ações 
da Nissan, com direito a voto, 
enquanto a empresa japonesa, 
que é mais lucrativa, tem 15% 
da Renault, sem direito a voto. 
Os executivos japoneses já 
declararam abertamente que 
planejam rever os termos da 
aliança(ANSA).


