
Novos programas cumprem papel de assistente pessoal 
 
Agendar viagens e reservas em restaurantes, remarcar encontros ou até ter uma primeira 
leitura de e-mails estão entre as tarefas mundanas que permanecem além do alcance dos 
computadores pessoais por décadas. Mas uma nova geração de tecnologias de internet, 
acompanhada por mais de US$ 300 milhões, podem fazer progressos significativos.  
 
O conceito de um software assistente pessoal captura há tempos a imaginação de escritores de 
ficção científica e cientistas da computação. O pioneiro da inteligência artificial Oliver Selfridge, 
que morreu este mês, recebeu o crédito de cunhar a termo "agente inteligente", assim como a 
idéia de um programa de computação conhecido como "demon" - um simples software que 
pode monitorar o ambiente e ter respostas apropriadas quando mudanças ocorrem.  
 
Com a chegada da computação pessoal na década de 80, o conceito tomou a forma de 
anúncios altamente coreografados de "visões" por parte de muitas empresas do Vale do Silício.  
 
O mais memorável foi o vídeo do Knowledge Navigator (navegador do conhecimento), pelo 
então executivo-chefe da Apple, John Sculley, em que um assistente interativo em uma tela de 
vídeo, presa em uma gravata-borboleta, faz pesquisas para um professor universitário e o 
incentiva a responder aos telefonemas de sua mãe.  
 
Mas esforços para construir assistentes eletrônicos úteis terminaram em fracassos, incluindo 
algumas das maiores "crateras" do Vale - empreendimentos ambiciosos que resultaram em 
espetaculares naufrágios. Entre os fracassos estiveram do General Magic, originalmente 
defendido por Sculley, E-speak, da HP, e o Hailstorm, da Microsoft.  
 
Um projeto do Pentágono e duas iniciantes do Vale do Silício vão tentar mais uma vez.  
 
A SRI International, um grupo californiano de pesquisas está chegando ao fim de um projeto 
de muitos anos, chamado Calo, sigla em inglês para assistente cognitivo que aprende e 
organiza. A iniciativa tem financiamento da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de 
Defesa, do Pentágono, e consiste em uma dos mais ambiciosas tentativas de inteligência 
artificial de todos os tempos. Algumas demonstrações públicas aconteceram, mas o Calo está 
sendo desenvolvido com distanciamento do olhar público por estar voltado para uso militar.  
 
Já existe uma separação comercial silenciosa do projeto. A Siri planeja introduzir um serviço 
de assistente pessoal no primeiro semestre de 2009. Ainda em modo de teste, em versão 
privada para o serviço, a Siri levantou US$ 8,5 milhões com dois fundos de venture capital.  
 
"Estamos explorando conceitos desenvolvidos pelo projeto Calo e aplicando para o 
consumidor", disse Adam Cheyer, fundador da Siri e vice-presidente de engenharia. Ele disse 
esperar que a idéia de um assistente pessoal ganhe maturidade no próximo ano e considera 
que o Siri terá competidores.  
 
Um diferente aspecto está sendo explorado pelo empreendedor Patrick Grady. Ele montou uma 
equipe de tecnologia na Rearden Commerce que começou a atingir uma audiência corporativa 
com um assistente pessoal "inteligente" orientado para viagens e entretenimento. Estará 
disponível no início do próximo ano também para clientes não corporativos.  
 
Rearden é uma das mais significativamente financiadas empresas do Vale do Silício, apesar de 
umas das menos conhecidas iniciantes. Fundada em 1999, antes da crise das pontocom, a 
Rearden anunciou em abril que levantou adicionais US$ 100 milhões, de um total de US$ 200 
milhões em quase uma década. A American Express e o JPMorgan Chase possuem 10% de 
participação cada.  
 
A promessa da era da web 2.0 na internet é a interconexão de serviços. Grady afirma que a 
tarefa é muito mais simples hoje devido ao maior peso já ter sido levantado por outros.  
 



Ele promete construir toda a discreta camada de serviços on-line necessária para viagens de 
negócios que hoje estão separados - viagem, estacionamento no aeroporto, serviços de 
locação de carros, reservas de restaurantes, bilhetes de entretenimento e videoconferências. 
Imagine estar em uma viagem de negócios e seu computador descobrir que o vôo que tomaria 
está atrasado. Ele automaticamente reagenda seu jantar em Nova York, informa os três 
convidados da mudança e avisa que eles foram notificados.  
 
O serviço da Rearden é usado por 2,5 mil clientes corporativos da American Express, 
disponível para 1,6 milhão de funcionários. Outro cliente é a farmacêutica GlaxoSmithKline. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


