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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Com o avanço da tec-
nologia de Inteligência 
Artificial (AI) e dos 
aplicativos, o voice 
commerce não só se 
tornou realidade, mas 
tem sido cada vez mais 
procurado como res-
posta para essa nova era 
de compras online. De 
acordo com a 20DASH, 
empresa focada em 
soluções digitais para 
empresas, a busca pelo 
recurso de voice com-
merce chega a triplicar, 
quando comparada ao 
ano de 2020. 

“A pandemia fez com 
que as compras online 
se tornassem uma das 
saídas para o consumi-
dor, o que consequente-
mente, refletiu no voice 
commerce. Além disso, 
essa tendência está 
cada vez mais forte em 
países do exterior, onde 
essa tecnologia não é 
utilizada apenas para 
compras mas também 
tende a ser uma ferra-
menta que ajuda pes-
soas com deficiências 
visuais a superar várias 
barreiras do cotidiano”, 
explica Denis Shirazi, 
CEO e Founder da 20 
Dash.

De acordo com dados 
da consultoria Ilumeo, o 
uso de dispositivos com 
assistentes e comandos 
de voz aumentou 47% 
no Brasil durante a pan-
demia. Já a pesquisa re-
alizada pela Capgemini, 
feita com mais de cinco 
mil pessoas nos EUA, 
Reino Unido, França e 
Alemanha, revela que 
51% das pessoas já usam 
assistentes de voz, 35% 
compraram produtos, 
34% encomendaram 
refeições e 28% já re-
servaram serviços de 
táxi ou uber através da 
ferramenta. 

A consolidação da 
utilização de comandos 
de voz se deu, principal-
mente, por já ser uma 
função pré-instalada 
pelo sistema Android 
nos smartphones, smart 
tvs e speakers, o que 
representa um total de 
mais de 150 milhões 
de brasileiros com essa 
ferramenta. Segundo 
o IBGE, mais de 6,5 
milhões de pessoas 
possuem alguma defici-
ência visual, no Brasil. O 
que pode parecer uma 
simples tarefa para a 
maioria da população, 
pode ser difícil para os 
deficientes visuais, uma 
vez que muitos deles 
não realizam compras 
pela internet, e é exata-
mente isso que o voice 
commerce criou: a pos-
sibilidade de incluir os 
deficientes visuais no 
mercado consumidor. 

Vale ressaltar que, atu-

almente, já há empresas 
especialistas focadas em 
melhorar a acessibili-
dade e a integração do 
mercado para pessoas 
com deficiência. Além 
da questão da inclusão, 
o formato também é um 
recurso poderoso para 
as empresas, sendo os 
bots de voz os desta-
ques da vez. Para as 
marcas atuais, os bots 
representam um dis-
positivo essencial que 
reduz o tempo de busca 
e dão a sensação de um 
atendimento imediato e 
personalizado ao cliente. 

Assim, o usuário pode 
encontrar o que deseja 
com rapidez, facilidade 
e obter suporte de for-
ma mais humanizada, 
levando em conta que 
será a voz de uma pes-
soa - podendo ser al-
guém famoso - falando 
com ele e não apenas 
um robô. 

Esse mecanismo é o 
responsável pelo cres-
cente interesse das 
empresas, pois facilita a 
jornada do consumidor, 
não demanda vários 
funcionários e ainda 
melhora a experiência 
do cliente, o que conse-
quentemente, aumenta 
o seu nível de satisfação. 

Sendo assim, total-
mente aplicável e ope-
racional, uma funciona-
lidade que ajuda ambos 
os lados e ensina ao 
consumidor a pratici-
dade de usar o voice 
commerce no seu dia 
a dia. “Muitos clientes 
têm nos procurado atrás 
de soluções para inserir 
sua marca nesse novo 
canal de vendas e assim 
ocupar seu espaço em 
uma nova categoria de 
e-commerce. Para isso, 
ter uma experiência de 
compra única e positiva 
é indispensável, o que 
as marcas têm perce-
bido como requisito 
primordial a cada dia 
que passa”, destaca o 
especialista. 

Contudo, Shirazi tam-
bém comenta que a 
tecnologia ainda está 
em fase muito embrio-
nária no Brasil e afirma 
que ajustes contínuos 
são fundamentais para 
um melhor aproveita-
mento: “ainda há uma 
longa trajetória para 
percorremos, estamos 
em fase inicial em re-
lação às assistentes 
virtuais. Seja para o 
mercado interno ou seja 
para a sua expansão no 
exterior, adaptações 
são necessárias para 
que funcionem inde-
pendente de comandos 
de usos e tarefas espe-
cíficas”. - Fonte e mais 
informações: (https://
20dash.com/pt/).

Cresce a demanda por profissionais de TI com preparo técnico, 
para ocupar as vagas que surgem no mercado.

Daniela Lopes (*)

Perspectivas de al-
tos salários, mercado 
aquecido, empresas 

contratando e diversas pos-
sibilidades de bons empre-
gos. O setor de Tecnologia 
da Informação, ou sim-
plesmente TI, apresenta 
muitas oportunidades para 
profissionais qualificados, 
e não demonstra sinais de 
estagnação. Diferente da 
maioria dos segmentos da 
nossa economia, a TI vem 
chamando a atenção nos 
últimos anos pelo seu cresci-
mento e a geração acelerada 
de vagas de empregos. 

De acordo com um rela-
tório da Associação para 
Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro, Softex, 
entre 2007 e 2017 o fatura-
mento do setor cresceu 74% 
e os postos de trabalho cerca 
de 72%. Por conta disso, 
cresce a demanda por pro-
fissionais de TI devidamente 
qualificados e com preparo 
técnico, para ocupar as va-
gas que surgem em todos 
os setores do mercado e da 
indústria. Tanto é verdade, 
que de acordo a Brasscom – 
o Brasil deve chegar a 2024 
com cerca de 420 mil vagas 
de emprego em TI.

O segmento de TI possui 
muitas oportunidades, mas 
esbarra na falta de profis-
sionais capacitados e com 
conhecimento técnico, para 
ocupar as vagas de emprego. 
E para ajudar quem quer in-
gressar nesse segmento, seja 
como seu primeiro emprego 
ou para se realocar no mer-

Dicas para ter sucesso 
no mercado de trabalho de TI

O segmento de TI possui muitas oportunidades, mas esbarra na falta de profissionais capacitados e 
com conhecimento técnico, para ocupar as vagas de emprego

lhar, ou qual caminho 
a seguir dentro desse 
universo, que pode ser 
consultoria, desenvol-
vimento, ou mesmo 
como criador de uma 
startup. Essa dica é 
muito importante, pois 
ajuda a definir a carrei-
ra com a qual você mais 
se identifica.

 5) Aprenda inglês - Seja 
em cursos de línguas 
estrangeiras ou mes-
mo cursos técnicos 
de programação, que 
ensinem o básico para 
você poder conhecer 
os termos específicos, 
e amplamente utiliza-
dos da programação. 
Saber inglês é um di-
ferencial fundamental 
para quem quer se 
destacar nesse merca-
do de trabalho, sendo 
um quesito que pode 
fazer toda a diferença 
em uma entrevista de 
emprego.

 6) Foco no objetivo - 
Por fim, o mais impor-
tante é nunca desistir 
de seus sonhos, por 
mais distantes que 
eles possam estar. De-
dicação, perseverança 
e resiliência são atri-
butos fundamentais 
para quem quer obter 
sucesso, e no setor 
de TI não é diferente. 
Estude e coloque em 
prática todo o conheci-
mento obtido, sempre 
que possível.

(*) - É CEO e Fundadora da Blue 
EdTech (www.blueedtech.com.br).
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cado de trabalho, aqui estão 
algumas dicas para facilitar 
sua decisão de se tornar um 
profissional de TI: 
 1) Procure aquilo que 

você tem afinidade 
em TI - A primeira 
coisa que deve fazer 
é procurar conhecer o 
que te atrai nesse setor. 
Minha sugestão é: con-
verse com quem tra-
balha com TI, procure 
saber como é a rotina 
desses profissionais, e 
faça uma lista de prós 
e contras. Isso pode te 
ajudar a definir aquilo 
com o que você real-
mente se identifica;

 2) Entenda de pro-
gramação - Busque 
bons cursos técnicos, 
capazes de dar a base 
para aprender e a 
desenvolver suas ha-
bilidades técnicas. Mas 
lembre-se, além dessas 
habilidades técnicas, 
um bom profissional de 
TI também precisa ser 

criativo, comunicativo 
e objetivo.

 3) Construa seu ne-
twork - Saber pro-
gramar e ter afinidade 
com a profissão não 
bastam se ninguém 
enxergar suas con-
quistas, ou souber 
qual é a sua experi-
ência, e suas especia-
lizações. Exponha seu 
portfólio nas redes so-
ciais, como Linkedin, 
ou em plataformas 
voltadas ao públi-
co desenvolvedor, 
como o Github, por 
exemplo. Conheça as 
empresas que você 
quer trabalhar e os 
principais profissio-
nais do setor. Assim, 
você pode construir 
sua imagem perante 
o mercado.

 4) Conheça a si mesmo 
- É importante identi-
ficar em qual área ou 
segmento específico 
da TI você quer traba-

Alexandre Simões (*) 

É sabido que a pandemia do novo Corona-
vírus causou um estrago em pequenos, mé-
dios e grandes negócios por todo o mundo. 

Alguns empreendedores se viram em 
uma situação difícil por conta de todas as 
restrições, e foi neste momento que muitos 
fecharam as portas para nunca mais abrir. 
Por outro lado, vimos que a experiência 
de quem se adiantou e acompanhou a 
tendência mundial de ocupar o mercado 
da internet foi extremamente positiva em 
meio ao caos da pandemia. 

Algumas empresas que já vinham inves-
tindo em negócios digitais aumentaram 
muito o faturamento durante a crise. Ao 
longo do período mais crítico de isola-
mento social, também cresceu o número 
de pessoas em busca de aprender novas 
técnicas e das que tentavam correr atrás 
do prejuízo, correndo para a internet. 

Dessa vez, estamos diante de um novo de-
safio: a doença pode chegar a mais uma onda 

e avançar de forma acelerada novamente, 
resultando em novas medidas restritivas 
por parte dos governos locais. Para quem 
ainda não apostou na internet, ainda está em 
tempo. Criar uma estratégia de marketing 
digital, seu e-commerce ou começar a se 
posicionar na web são fundamentais. 

Existem muitas ferramentas para auxi-
liar os negócios, muitas delas são gratuitas 
e indispensáveis para quem está come-
çando. Ao longo do último ano, os acessos 
à internet bateram recorde no Brasil. A 
internet se tornou o meio mais forte de 
comunicação e de trabalho. O panorama 
de crescimento de acesso veio junto com 
o crescimento de uso das redes sociais; 
quase todo mundo que acessa internet no 
Brasil está presente nas redes. 

Diferentemente do que ocorre nos Es-
tados Unidos e na Europa, mais de 50% 
da população brasileira utiliza as redes 
sociais, dado que as reforça como lugares 
privilegiados para fazer campanhas de 
marketing. Nesse sentido, alguns pontos 

são primordiais no processo de inserção 
digital do seu negócio. Tanto para quem 
vende produtos quanto para quem ofe-
rece serviços, a grande estratégia é a 
diversificação. 

Para estar bem posicionado, é preciso 
estar em todos os lugares possíveis. Apos-
tar em uma única forma de divulgação é 
extremamente arriscado. O seu negócio 
precisa estar no Google Meu Negócio, 
Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin, 
Twitter e em todos os lugares virtuais pos-
síveis. Logicamente, é importante avaliar 
qual desses lugares é o melhor para se 
concentrar e também se tem condições de 
manter todos os canais bem alimentados. 

Muitas pessoas não têm condições de 
injetar dinheiro em divulgação, mas não 
é preciso investir uma fortuna para se 
posicionar bem na internet. O necessário 
é uma boa estratégia. 

(*) - É estrategista em Marketing Digital 
(www.alexandresimoes.com).

Negócios e pandemia

Triplica a procura de 
empresas por soluções 

de Voice Commerce

O uso de dispositivos com assistentes e comandos de voz 
aumentou 47% no Brasil durante a pandemia.
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