
Jornal Valor --- Página 3 da edição "25/06/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 24/06/2012@19:55:02

Segunda-feira, 25 de junho de 2012 | Valor | B3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 25/6/2012 (19:55) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Software de reconhecimento de fala ganha espaço
A p l i c at i vo s
Olga Kharif
Bloomberg Businessweek

Em 2009, a Nuance Communi -
cations, uma das maiores compa-
nhias de software para reconheci-
mento da fala, licenciou sua tecno-
logia para uso em um pequeno
aplicativo móvel. Esse aplicativo
era o Siri, que a Apple comprou em
2010 e transformou em um dos
principais recursos do mais recen-
te iPhone, permitindo que os usuá-
rios façam todo tipo de perguntas
e obtenham respostas de um assis-
tente pessoal virtual. Embora os
termos do contrato com a Apple
não sejam públicos e nenhuma
das empresas revele seus detalhes,
foi claramente uma grande vitória
para a Nuance, de Burlington
(Massachusetts), agora responsá-
vel pelo reconhecimento da fala
em milhões de aparelhos.

Com esse sucesso, a Nuance —
que também vende seu software
de reconhecimento da fala para

empresas dos setores de saúde e
financeiro e é conhecida por ser
uma negociadora difícil — passou
a ter um novo apreço pelo valor
das ofertas gratuitas. Em setem-
bro, a empresa começou a ofere-
cer ferramentas gratuitas para
que os desenvolvedores de aplica-
tivos criem programas para dis-
positivos móveis usando seu
software de reconhecimento da
fala. Isso desencadeou uma onda
de novos aplicativos com os quais
os usuários podem fazer compras,
efetuar pesquisas, disputar jogos
ou usar seus telefones apenas com
sua voz. “É uma forma de semear
o mercado com nossa tecnologia”,
diz Matt Revis, um vice-presidente
da Mobile Nuance, que ganha di-
nheiro quando os desenvolvedo-
res de aplicativos contratam pla-
nos envolvendo serviços ao clien-
te ou mais recursos. O Siri é um
exemplo “dos tipos de situações
que estamos procurando desen-
volver: empresas menores usando
nossa tecnologia para se torna-
rem grandes”.

Antes da implementação das no-
vas regras, a Nuance cobrava dos de-
senvolvedores móveis cerca de um
centavo de dólar cada vez que os
usuários de seus aplicativos usavam
recursos de reconhecimento da fala.
As empresas novatas tinham de co-
brar dos clientes uma taxa por utili-
zação — um modelo muito impopu-
lar — ou cobrir elas mesmas esses
custos. “Se o aplicativo fosse muito
popular, os custos explodiam”, diz
Alexander Marktl, cuja companhia
novata, a Sonico Mobile, produz um
aplicativo de tradução entre idio-
mas. “Para um desenvolvedor de
aplicativos de pequeno porte, isso é
muito perigoso”. E no caso de desen-
volvedores para o iPhone, em espe-
cial, havia poucas opções. O Google,
por exemplo, produz software de al-
ta qualidade para reconhecimento
da fala oferecido gratuitamente aos
desenvolvedores de aplicativos, mas
é compatível somente com progra-
mas criados para o sistema opera-
cional Android.

Uma das beneficiárias da mu-
dança na estratégia da Nuance é a

Sonico. O iTranslate Voice, criado
pela companhia austríaca, estreou
em 10 de maio e é o sétimo aplica-
tivo pago mais popular na App
Store, da Apple, à frente de jogos
de sucesso como Where’s My Wa-
ter?, da Walt D i s n e y, e do Angry
Birds, da R o v i o. O usuário pode di-
zer uma frase em um idioma e o
software repete a frase em qual-
quer uma de 30 outras línguas. O
aplicativo, que custa US$ 0,99, foi
baixado mais de 500 mil vezes. A
Sonico selecionou o plano de servi-
ços mais caro da Nuance, mas paga
uma taxa fixa para cada aplicativo
que é baixado — em vez de pagar
uma taxa por utilização. Os novos
modelos de cobrança pela Nuance
“tornaram possível vender aplica-
tivos baratos”, diz Marktl.

O aplicativo da Sonico é um dos
cerca de 140 aplicativos disponí-
veis a usuários de dispositivos mó-
veis criados por desenvolvedores
que usam a tecnologia da Nuance,
na qual também se baseia o Price
Check, da Amazon.com, que per-
mite aos clientes em lojas físicas

checar preços na internet. O apli-
cativo Voice Actions, produzido
pela Pa n n o u s , depende do softwa-
re da Nuance para permitir aos
usuários criar lembretes, receber
notícias e fazer pesquisas de ima-
gens. Revis diz que outros milhares
de aplicativos baseados no softwa-
re da Nuance estão em fase de pré-
lançamento. Daniel Ives, diretor-
gerente do banco de investimen-
tos FBR Capital Markets, estima
que a receita da Nuance derivada
de software para aplicativos mó-
veis vai dobrar, dos atuais US$ 250
milhões para US$ 500 milhões nos
próximos três a quatro anos.

Em âmbito mundial, as vendas
de software de reconhecimento
da fala para aparelhos sem fio po-
derá chegar a US$ 21,3 bilhões em
2018, contra US$ 3,5 bilhões no
ano passado, segundo analistas
de tecnologia da WinterGreen Re-
search. “A partir do lançamento
do Siri, o setor passou a ter um in-
teresse muito maior em reconhe-
cimento da fala”, diz Revis. Tradu -
ção de Sergio Blum)
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Amadeu Castro, diretor da GSMA: o mercado potencial no país para comunicação entre máquinas por meio de chip é a nova fronteira dos serviços móveis

Rafael Bitencourt
De Brasília

Atendida a totalidade da po-
pulação urbana com o serviço de
celular, as operadoras brasileiras
começarão a ajustar suas estraté-
gias de negócio de olho nas no-
vas tendências envolvendo a co-
municação entre máquinas, co-
nhecida no jargão do setor como
“m a c h i n e - t o - m a c h i n e”, ou M2M.
As aplicações mais conhecidas
desse serviço são o rastreamento
de veículos e a leitura digital au-
tomática de serviços de água e
energia elétrica, sem a necessida-
de funcionários para fazer a cole-
ta de dados nos domicílios.

Essa é uma das visões de merca-
do que a associação GSMA preten-
de trazer para o Brasil, ao instalar
seu primeiro escritório no país. A
entidade, que reúne as principais
operadoras de celular e fabrican-
tes no mundo, quer dar uma aten-
ção especial ao mercado brasileiro
que, com 245 milhões de dispositi-
vos móveis, responde por 40% do
total de conexões registradas em
toda a América Latina.

O representante local da asso-
ciação será Amadeu Castro, que
concedeu ao Va l o r sua primeira
entrevista depois de ter assumi-
do a responsabilidade de montar
o escritório no Brasil. Em sua opi-
nião, quem já teve acesso ao celu-
lar poderá, agora, optar pela evo-
lução dos serviços, com a migra-
ção para os planos de terceira e
quarta geração (3G, 3G + e 4G).
Com isso, sua expectativa para os
próximos anos é de que a base de
dispositivos móveis em operação
cresça acima dos patamares
atuais, com a comunicação entre
máquinas, também conhecida
como “internet das coisas”.

O uso de M2M tem sido puxado
por países asiáticos, como Coreia do
Sul e China. Lá, essa tecnologia vem
sendo usada para aperfeiçoar desde
leitura do consumo de energia nas
residências até sistemas de seguran-
ça de caminhões que transportam
cargas e monitoramento da frota de
ônibus públicos. A GSMA promove,
amanhã e quarta-feira, evento em
São Paulo para discutir o tema com
empresas e governo.

“Para nós essa é a próxima
fronteira. Com M2M não se preci-
sa, necessariamente, de 4G. Basta
liberar as frequências usadas em
aplicações de menor velocidade,

como 3G”, afirmou Castro.
Isso acontece, por exemplo, com

os chips de celular implantados
nos medidores inteligentes de
consumo de energia. A distribui-
dora de energia precisa recolher
informações periodicamente. São
poucos dados por domicílio, po-
rém partem de um número muito
grande de unidades, disse Castro.

Foram registrados neste ano
73 milhões de unidades de con-
sumo de energia no país. Entre os
resultados esperados está a ges-
tão mais eficiente das cargas de
energia consumida e possibilida-
de de oferecer descontos para os
clientes que evitarem o consumo
nos horários de pico.

Além do uso de medidores inte-
ligentes — que já são testados pelas
distribuidoras e contam com estu-
dos do governo sobre a sua regula-
mentação — existem diversas apli-
cações de M2M ligadas a produtos
e serviços associados aos setores de
saúde, educação e segurança.

“Existe uma infinidade absur-
da de novas aplicações de M2M.
Podemos fazer um paralelo com
as iniciativas da Apple, do An-
droid e da Microsoft, que forne-
cem as ferramentas, e as pessoas
estão livres para criar. Nesse cam-
po, a imaginação é o limite”, res-
saltou o diretor da GSMA.

Para Castro, as escolhas feitas pe-
lo Brasil no mercado de telecomu-
nicações têm influência preponde-
rante sobre os países vizinhos. Por-
tanto, o desenvolvimento de siste-
mas M2M pode atrair o restante da
América Latina. “O que o Brasil faz,
os outros prestam atenção, pela
pujança da economia e tamanho
do nosso mercado”, disse. Essa per-
cepção, segundo ele, foi decisiva
para trazer a GSMA.

A estratégia é aplicada espe-
cialmente ao aspecto de ganho
de escala na produção de equipa-
mentos. Castro ressaltou que a
Colômbia em breve realizará o
leilão das frequências de 4G. Se-
gundo ele, as operadoras e técni-
cos do governo colombiano
acompanharam todo o processo
no Brasil para o leilão realizado
neste mês e continuam atentos
aos desdobramentos.

Para o país vizinho, o impacto
favorável de se fazer escolhas téc-
nicas alinhadas às do Brasil está
no efeito de redução do custo de
equipamentos e terminais de
acesso, devido ao maior volume.

Novos serviços esbarram em regulamentação
De Brasília

Os novos serviços de celular
que não estão associados ao uso
pessoal esbarram em entraves
regulatórios do mercado brasi-
leiro. Há a queixa de que precisa
ser feita distinção entre as dife-
rentes aplicações da tecnologia
móvel voltadas para o consumi-
dor e aquelas destinadas, por
exemplo, ao ganho de eficiência
na gestão de negócios.

Isso, segundo a associação GS-
MA, tem impedido as operadoras
de ampliar, em maior proporção, a
base de aparelhos conectados às
suas redes. Entretanto, as operado-
ras começam a ficar animadas com
a possibilidade de surgirem medi-
das concretas para reduzir a taxa
de fiscalização cobrada anualmen-
te por meio do Fundo de Fiscaliza-
ção das Telecomunicações (Fistel).
Essa taxa é aplicada da mesma for-
ma para os 255 milhões de disposi-
tivos em operação no Brasil.

O Fistel é recolhido por meio da
taxa de instalação. Sempre que
uma nova linha é ativada, é cobra-

do o valor de R$ 26,83. Já a taxa de
funcionamento incide uma vez
por ano sobre cada dispositivo do
setor, no valor de R$ 13,42.

Nas últimas semanas, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR)
acrescentou ao texto da Medida
Provisória 563/2012 a isenção
parcial do Fistel para os serviços
de comunicação entre máquinas
(M2M). O senador, que é relator
da MP, redigiu a emenda com o
auxílio de técnicos do Ministério
das Comunicações.

A medida provisória já con-
templava o setor de telecomuni-
cações com iniciativas de deso-
neração voltadas para a constru-
ção de infraestrutura de redes e
comercialização de smartpho-
nes com acesso a internet em
banda larga. Outro benefício ga-
rantido por iniciativa do relator
da MP foi a isenção de tributos
federais aos equipamentos e ser-
viços da telefonia e internet ru-
ral que utilizarão a faixa de 450
megahertz (MHz).

“A receita estimada por pro-
duto é próxima de R$ 5 por ano.

Se tiver que pagar R$ 13 por ano,
não haverá negócio nenhum
nessa direção”, disse o diretor da
GSMA no Brasil, Amadeu Castro.
Para ele, o setor gostaria que a
taxa fosse zerada com o argu-
mento de que não terá impactos
sobre a arrecadação, por se tra-
tar de um serviço novo.

A emenda proposta à MP pelo
senador prevê a redução da taxa de
instalação do Fistel, nos serviços
M2M, para R$ 5,68. Já a cobrança
anual sobre o funcionamento dos
dispositivos corresponderia a 33%
do novo valor de instalação.

Segundo a proposta do dire-
tor da Associação GSMA, o ga-
nho para as operadoras poderá
vir do volume massivo de novos
dispositivos que entrarão em
operação. Como a comunicação
entre esses dispositivos gera trá-
fego de dados reduzido, as ope-
radoras não terão suas redes so-
brecarregadas pela nova deman-
da, calculou o diretor.

Outros serviços de telecomuni-
cações que dependem de regula-
mentação do governo estão rela-

cionados às novas formas de paga-
mento com “carteiras eletrônicas”.
Um deles, de pagamento móvel, ou
m-payment, envolve o uso de celu-
lares para realizar compras ou
transferências sem a necessidade
de acessar a internet ou que o usuá-
rio tenha uma conta corrente. Sua
regulamentação já está sendo tra-
tada por grupos técnicos envolven-
do o Ministério das Comunicações,
a Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) e o Banco Central.

Caminho semelhante ao do pa-
gamento móvel será trilhado pe-
la regulamentação da forma de
pagamento envolvendo a coloca-
ção de um chip complementar ou
um selo dentro do celular. Sua
utilização se dará mediante a
aproximação dos dispositivos aos
equipamentos de débitos dispo-
níveis no comércio. A tecnologia
utilizada é a NFC (sigla em inglês
para comunicações de curto al-
cance). Trata-se de um sistema de
transmissão de dados sem fio que
permite fazer pagamentos apro-
ximando-se o celular de um pon-
to de cobrança. (RB)

Mobilidade Associação GSMA, que
atua em 220 países, chega ao Brasil

Evolução de
redes atrai
a atenção de
for necedores
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Senador Romero Jucá: ajuda do Ministério das Comunicações para redigir emenda à proposta de isenção parcial do Fistel para aplicações de M2M

Curta

Cabos submarinos
A Te l e b r a s iniciou, na sex-

ta-feira, uma consulta pública
sobre o Termo de Referência do
Sistema Atlântico de Cabos Sub-
marinos. A estatal pretende ob-
ter informações de empresas na-
cionais e estrangeiras para o pro-
jeto de construção de cabos sub-
marinos que ligarão o Brasil aos
Estados Unidos, à África e ao Co-
ne Sul. A consulta será realizada
até o dia 5 de julho. Em comuni-
cado, a Telebras afirmou que o
projeto é estratégico para o Bra-
sil, pois garantirá autonomia de
comunicação internacional para
as redes privativas do governo,
além de baratear os custos de co-
nexão entre os países. O ministro
das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, afirmou que a iniciativa
vai evitar a saturação do sistema
no país, além de proporcionar
maior intercâmbio cultural en-
tre as nações envolvidas. Serão
cinco cabos óticos submarinos,
totalizando 24 mil quilômetros,
ao custo total estimado de R$ 1,8
bilhão, com início de operação
previsto para 2014.
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