
esiqueira@telequest.com.br

ETHEVALDO SIQUEIRA

Imagine, leitor, sistemas de reco-
nhecimento da fala e da voz hu-
mana que lhe permitam conver-
sar com as máquinas, com toda
a naturalidade. Ou um chip que
supervisiona a programação de
sua TV e impede que as crian-
ças vejam programas impró-
prios ou violentos. Ou ainda um
karaokêque avalia sua interpre-
tação musical e lhe dá uma nota
justa. Se você acha que esses
avanços são coisas da indústria
japonesa ou americana, está to-
talmente enganado. Eles são
brasileiríssimos.

Antes de falar sobre o centro
de excelência que desenvolve
tais avanços, num país com tão
grandes variações dos níveis de
auto-estima como o Brasil, tal-
vez fosse oportuno mencionar
alguns exemplos brasileiros de
sucesso em inovação tecnológi-
ca. Para tranqüilizar os pessi-
mistas, cito, a propósito, a Em-
braer, aEmbrapaouacontribui-
ção notável dos cientistas brasi-
leiros para o Projeto Genoma
em 2002. Ou a façanha mais re-
cente de pesquisadores brasilei-
ros do Hospital Pró-Cardíaco
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, ao realizarem o
primeiro transplante de células-
tronco no mundo, em uma víti-
ma de acidente vascular cere-
bral. E com sucesso total.

Nessa mesma linha de suces-
sos, devemos incluir o Instituto
Genius, centro privado de pes-

quisa e desenvolvimento (P&D)
com sede em Manaus e filiais
em São Paulo e Campinas, fun-
dado em 1999 por Eugênio
Staub, presidente da Gradiente.

COMANDO VERBAL
Moris Arditti, presidente do Ge-
nius, não tem a menor dúvida
ao afirmar que, na próxima dé-
cada, a quase totalidade das má-
quinas entenderão a linguagem
humana. Para ele, o diálogo en-
tre homem e máquina será, en-
tão, uma estrada de duas mãos,
com a comunicação em lingua-
gem natural, a partir do pleno
domíniodas tecnologiasde reco-
nhecimento e síntese da voz.
Ou, no jargão internacional, a
plena maturação dos processos
de Automatic Speech Recogni-
tion (ASR).

Graças ao avanço das pesqui-
sas conduzidas até aquipelo Ge-
nius no desenvolvimento de
chips e software, o Brasil já do-
mina essas tecnologias de reco-
nhecimento da fala e síntese da
voz, lado a lado com as pesqui-
sas mais avançadas do mundo.
Com esses chips, poderemos
em breve dar ordens verbais ao
automóvel, ao microondas, ao
televisor, ao PC e aos equipa-
mentosde multimídia.Num no-
vo diálogo, essas máquinas não
só entenderão nossa linguagem
como nos darão respostas audí-
veis, em linguagem humana.

E, por mais estranho que pos-

sa parecer, devemos ir nos acos-
tumando a conversar com as
máquinas, dar ordens a portas e
geladeiras, computadores, apa-
relhos de ar condicionado, ter-
minais de acesso à internet ou
caixa postal telefônica. Podere-
mosditar e editar textos, consul-
tar bancos de dados e deles ob-
ter qualquer tipo de informação
pelo telefone. Está nascendo

um novo paradigma, não ape-
nas para serviços de informa-
ção e entretenimento, mas até
para os sistemas operacionais
dos computadores do futuro.

V-CHIP NACIONAL
O Genius desenvolveu uma so-
lução original, patenteada, para
o V-chip nacional. Como o lei-
tor deve se lembrar, V-chip é a

abreviatura de violence-chip,
que designa um software para o
bloqueio da recepção de progra-
mas de televisão. Com esse re-
curso, os pais poderão em breve
selecionar o que seus filhos po-
dem ver, evitando programas
considerados impróprios ou
comviolência excessiva. No pas-
sado, o bloqueio era feito por
um chip. Hoje, basta apenas um
programa embutido no televi-
sor para exercer as mesmas fun-
ções. Mas o nome V-chip ficou.
A propósito, o Congresso brasi-
leiro já aprovou lei que obriga
as emissoras a classificarem os
programas, indicando seu con-
teúdo de violência, erotismo ou
outros aspectos.

CANTE MELHOR
Até hoje, os equipamentos de
karaokê, videokê ou devedeokê
(para DVDs) davam uma nota
de avaliação da performance
dos cantores de botequim ou de
fim de semana. O problema, no
entanto, era a pouca precisão
do processo. Daqui para o futu-
ro, tudo muda nesse aspecto,
pois, com a colaboração de pes-
quisadoresdeuniversidadesbra-
sileiras, o Instituto Genius de-
senvolveu um software muito
mais preciso para avaliação do
desempenho musical de usuá-
rios de videokês.

“O sistema de notas do deve-
deokê que desenvolvemos”, diz
Arditti, “foi testado e compara-

do com avaliações reais feitas
por professores e profissionais
demúsica quanto a ritmo, afina-
ção e outras características,
coincidindo largamente com as
notas por eles atribuídas.”

GENIUS AT WORK
Além do reconhecimento de
voz, os programas de pesquisas
do Genius concentram-se em
software, redes de nova gera-
ção (NGN, na sigla em inglês),
telefonia celular, linguagem Ja-
va, eletrônica de consumo e tele-
comunicações.

Alçando vôo numa área total-
mente nova no Brasil, o Genius
está se libertando rapidamente
da dependência de sua empre-
sa-mãe, a Gradiente, para se
tornar um centro fornecedor de
soluções tecnológicas para deze-
nas de clientes de todos os tama-
nhos e origens. Seu primeiro
grande cliente internacional é a
Siemens, para quem o Genius
fornece novas soluções para ce-
lulares de terceira geração.

O foco principal do trabalho
do Genius é o mercado de mul-
timídia, com ênfase na TV Digi-
tal. Outra área que cresce rapi-
damente é a de serviços de
P&D para terceiros.

Com centros privados como
o Genius, o Brasil passa a utili-
zar mais intensamente o traba-
lho e o talento de dezenas de
pesquisadores de nossas univer-
sidades.●
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SEM CONTROLE – Tributação das vendas feitas por sites, como o Submarino, tem regras precárias

Receita tenta
taxarcomércio
pela internet
Perdas fiscais levam o governo a estudar o modelo
de tributação usado pela União Européia
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Apesar do aumento das vendas
pela internet, o Brasil ainda não
conseguiu encontrar uma solução
para tributar os produtos comer-
cializados pela rede. A maior difi-
culdade é com a cobrança dos tri-
butos que incidem sobre os servi-
ços eprodutos quenão são sóven-
didos mas também podem ser en-
tregues pela internet: a “mercado-
ria virtual”. Enquanto os países
da União Européia (UE) já im-
plantaram desde o ano passado
uma forma especial de tributação,
o Fisco brasileiro ainda está longe

de construir um modelo tributário
para o comércio eletrônico.

AReceita tem um grupode téc-
nicos que vem acompanhando a
discussão sobre comércio eletrô-
nico feita nos outros países. Res-
ponsável pela elaboração de pro-
postas para a tributação docomér-
cio eletrônico, o chefe da Divisão
de Estudos Tributários da Receita
Federal, Luís Fernando Wasi-
lewski, acredita que é preciso
maior conscientização sobre a di-
mensãodoproblema para se avan-

çar mais rapidamente para uma
solução.

Como o Brasil é grande consu-
midordeprodutos e serviços com-
prados pela internet de outros paí-
ses, acaba deixando de arrecadar
os tributos que incidem sobre o
consumo. As vendas beneficiam
apenas os países produtores. O
mesmo acontece internamente
com os maiores Estados produto-
res, como São Paulo, em detri-
mento dos que são predominante-
mente consumidores.

“O Brasil perde arrecadação ao
não conseguir tributar o consumo
de comércio eletrônico”, diz Wa-
silewski.O tamanho da perda édi-
fícil de ser dimensionado, mas ele
cita o exemplo da UE para mos-
trar o potencial do comércio ele-
trônico. Nos primeiros 6 meses
de aplicação do modelo, entre ju-
lho edezembrode 2003, foram ar-
recadados € 240 milhões. “Essa
arrecadação indica vendas supe-
riores a€ 1 bilhão”. Esse dinheiro
foi pago pelas empresas de países
fora da UE que tiveram os seus
produtos e serviços compradosdi-
retamente pelos europeus.

A aplicação do modelo euro-
peu tem sido acompanhado pela
Receita.Na semana passada, o es-
panhol Javier Sánchez Gallardo,
subdiretor-geral de Impostos So-
bre Consumo do Ministério da
Economia da Espanha e membro
de um grupo de trabalho sobre co-
mércio eletrônico da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE),
esteve em Brasília.

Segundo Wasilewski, a UE
quer que o Brasil se engaje nos
esforços para encontrar o me-
lhor caminho para a tributação
do comércio eletrônico.

Os EUA, porém, preferem
que o comércio eletrônico fi-
que livre de todo tipo de tribu-
tação sobre o consumo. “Co-
mo principais fornecedores,
eles não têm interesse na tribu-
tação’, diz Wasilewski. A posi-
ção americana dificulta uma
soluçãovia acordo entre os paí-
ses para a tributação na origem
(de onde saem os produtos e
serviços) e o repassepara oFis-
co do país consumidor.

Aproposta de opróprio con-
sumidor fazer o recolhimento
do tributo é considerada inviá-
vel pela dificuldade de contro-
le. Também se estuda a possi-
bilidade de delegar a terceiros,
como as empresas de cartão de
crédito, a função de identificar
e recolher os tributos.Nesse ca-
so, há dúvidas legais sobre a
viabilidade de essas empresas
poderem cobrar uma taxa de
administração pelo serviço.

Outra proposta seria a exi-
gência para as empresas de fo-
ra que queiram vender seus
produtos e serviços pela inter-
net se registrarem no País co-
mo“empresas.com”, para o re-
colhimento dos tributos.●

BRASÍLIA

As discussões sobre a tributação
na internet devem ganhar força
com a regulamentação da Refor-
ma Tributária, quando será preci-
so decidir a divisão entre Estados
e municípios dos impostos inci-
dentes no comércio eletrônico. O
secretário-adjunto da Receita Fe-
deral, Ricardo Pinheiro, defende
a tributação do comércio eletrôni-
co para a “mercadoria virtual”,
mas reconhece a dificuldade de
controle dessa cobrança. Para
ele, por enquanto, a melhor for-
ma de tributação desse comércio
continua a ser pelo fluxo financei-
ro das remessas ao exterior.

O Brasil é um dos poucos
países que tributam o dinheiro
enviado ao exterior para pagar
serviços. A cobrança é feita pe-

lo Imposto de Renda e pelo Im-
posto sobre Operação Financei-
ra (IOF) no fechamento do
câmbio para a remessa do di-
nheiro. “Conseguimos recupe-
rar alguma coisa do comércio
eletrônico com essa tributa-
ção”, diz Pinheiro.

À medida que for possível
identificar melhor as operações
de comércio eletrônico, a Recei-
ta poderá calibrar a tributação
das remessas ao exterior para
conseguir tributar de forma mais
adequada a “mercadoria virtual”.

O coordenador de Estudos
Econômicos da Receita, Jeffer-
son José Rodrigues, ressalta que
o tema é polêmico e há incerteza
até mesmo sobre se um software
deve ser considerado produto ou
serviço. A maior preocupação é
com o comércio eletrônico dire-

to, online, no qual toda a transa-
ção, inclusive transferência da
mercadoria, é feita no mundo vir-
tual. Já no comércio indireto, off
line, que implica a importação da
mercadoria, diz o coordenador, a
tributação é mais fácil, pois há o
despacho aduaneiro.

Segundo Jefferson, o Brasil
já enfrentou um problema tribu-
tário decorrente da venda de au-
tomóveis pela internet. Os Esta-
dos produtores, onde estão as
montadoras, decidiram dividir a
receita do ICMS sobre os auto-
móveis vendidos pela internet.
Os Estados produtores (origem)
ficam com 55% do ICMS e os
consumidores com 45% (desti-
no). O coordenador alerta que
será preciso ter uma definição
mais ampla na proposta de refor-
ma tributária. ● A.F.

qTECNOLOGIASDAINFORMAÇÃOqECONOMIADIGITAL

Estados Unidos
querem que o
comércio eletrônico
fique isento de taxas
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