
Quando a Apple revelou o iPhone 4S no ano passado, o no
vo telefone tinha a aparência do anterior, uma câmera melhor 
e um chip mais rápido, mas só fazia uma coisa nova: Siri. 

Siri, como se sabe, é um software assistente que recebe or
dens faladas. Não é necessário treiná-la: basta segurar o botão 
"Home" e falar normalmente. 

Siri explodiu no mundo cultural: paródias no Youtube, 
guias para iniciantes e aplicativos copiados para o Android. 
Comentaristas propuseram novas regras de etiqueta para o 
uso de telefones em público agora que as pessoas falam neles 
mesmo quando não estão em chamada. O reconhecimento de 
voz virou moda; de repente ele apareceu em televisores e, é 
claro, em telefones rivais. No auge da sensação, parecia que a 
maneira como interagimos com nossos gadgets havia mudado 
para sempre. 

E então... as críticas. 
"Siri é a Promessa Quebrada da Apple" foi a manchete do site 

Gizmodo. As pessoas reclamavam que ditavam um parágrafo in
teiro, o telefone pensava e depois digitava... nada. Houve até uma 
ação de classe afirmando que a Apple fez alegações falsas. (De 
acordo com a empresa, Siri ainda está em fase beta de testes.) 

O que aconteceu? Como Siri, salvadora dos eletrônicos, se 
tornou tamanha decepção? 

O que todos estão esquecendo é a diferença entre Siri, a as
sistente virtual e Siri, o engine de reconhecimento de voz. Acon
tece que essas funções diferentes têm registros de sucesso mui
to diferentes. 

A parte assistente da Siri vem de uma empresa chamada 
Siri, comprada pela Apple. (Foi a cisão de um projeto militar 
de inteligência artificial que acabou na empresa de pesquisa 
SRI. Sacou?) 

Mas a função de ditado - a parte de síntese de voz - é forneci
da pela Nuance, a empresa que nos trouxe softwares como o Dra-
gon NaturallySpeaking. 

Quando você dita, gera um arquivo de áudio que é transmiti
do para os servidores da Nuance; eles analisam sua fala e enviam 
o texto de volta para seu telefone. É por isso que quando o sinal 
da internet não está muito bom, ou quando a rede celular está 

congestionada, a Siri pode deixar a desejar. (Quando você está 
usando Wi-Fi, ditar é muito melhor.) 

A necessidade de transmitir dados de, e para, servidores re
motos está no âmago da frustrante imprecisão da Siri. 

Também há outros desafios para a função de ditado. Ruído 
de fundo irregular, vento e distância variável entre a boca e o mi
crofone tornam a transcrição perfeita via celular uma tarefa im
possível - e os resultados são muito menos precisos que quando 
usamos um software de PC, que não passa por essas dificuldades. 
Usando a Siri (e a função de ditado ainda pior do Android), você 
pode ter de corrigir dois ou três erros por parágrafo. 

Os softwares para ditado em desktops são muito melhores -
quase 100% de precisão - por não enfrentarem nenhum desses 
desafios. E, no seu PC, você treina o software para reconhecer 
apenas uma voz: a sua. Não há treinamento no telefone. A tarefa 
computacional é ridiculamente difícil. 

Os críticos têm razão: estamos acostumados a tecnologias 
que funcionam o tempo todo - e-mail, GPS, câmeras digitais. A 
tecnologia de ditado via internet de celular, porém, só funciona 
às vezes. E isso pode ser chocante em nossa época 

Mas não vamos descartar a Siri: sua parte "assistente vir
tual" - todos aqueles comandos para alarmes, ligações, SMS, 
agenda - funciona com solidez. Mesmo que você só use co
mandos básicos como "Me acorde às", "Ligue", "Mensagem de 
texto", "Lembre-me", está economizando tempo e paciência. 

Os ditados livres via celular são uma tecnologia que ainda 
não se consolidou. Mas como interface para controlar nossos ele
trônicos, eles tornam o futuro da fala tão brilhante quanto a Siri 
prometeu há um ano. 

Espere até ela sair do beta. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 124, p. 17, set. 2012.




