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Uma voz estranha do
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Gene Cox estava em em sua ca-
sa, na Carolina do Norte, uma
noite dessas, quando o telefone
tocou. Ao atender, notou que a
voz do outro lado da linha tinha
algo de estranho. Percebeu, en-
tão, que se tratava de uma liga-
ção de telemarketing via compu-
tador. Cox, que é diretor de mar-
keting para tecnologias de voz na
IBM, recusou educadamente a
oferta de receber informações
sobre seguros de vida. "Não esta-
va interessado no produto. Além
disso, ligaram na hora do jantar."

A tecnologia de voz não é mais
novidade. Podemos checar horá-
rios de vôos, reservar viagens de
trem e comprar passagens falan-
do com computadores dotados
de recursos de voz. Podemos fa-
lar com nossos carros, aparelhos
de vídeo e até máquinas de lavar.
Também podemos ouvir e-mails
e mensagens de texto, lidos em
voz alta por um computador.

Sistemas que reconhecem e
autenticam padrões de voz po-
dem emitir senhas ou PINs (Nú-
mero de Identificação Pessoal),
aliviando a pressão sobre o servi-
ço de atendimento ao cliente. A
SRI Consulting Business Intelli-
gence calcula que, em 2003, as
empresas e governos gastarão
US$ 3,5 bilhões em tecnologias
de voz, incluindo consultoria e
integração de sistemas. Prevê
que esses gastos aumentarão ra-
pidamente, atingindo US$ 20 bi-
lhões, em 2005, e US$ 40 bilhões,
em 2007.

A tecnologia de voz tem um
potencial tremendo para contro-
lar equipamentos em ambientes
como fábricas, veículos, lojas e
restaurantes, onde não é prático
usar periféricos de entrada — te-
clado, mouse ou caneta stylus.
Segundo a Datamonitor, no ano
passado, as instituições financei-
ras responderam por 35% dos
gastos do setor de voz, seguidas
pelas empresas de telecomunica-
ções, com 11,7%.

Mas é em call centers, iguais
àquele que telefonou para Cox,
que a tecnologia de voz está des-
lanchando. As máquinas podem
atender telefonemas de forma
muito mais barata do que o ho-
mem. O Giga Information Group,
empresa americana de pesquisas
de TI, avalia que cada telefonema

recebido por um funcionário
custa, em média, US$ 5. Se aten-
dido por um sistema automati-
zado de voz, custa menos de US$
0,50. Os sistemas de voz também
são melhores para dar conta de
picos no volume de chamadas.

Os sistemas automatizados de
voz para call centers de grande
movimento não são baratos, cus-
tam mais de US$ 600 mil. Mas a
economia pode ser significativa,
e os investimentos são recupera-
dos rapidamente. Em projetos de
grande porte, é comum a amorti-
zação em nove meses.

A tecnologia de voz está sendo
usada para automatizar pergun-
tas simples dos clientes e realizar
tarefas de coleta de dados. Isso
permite aos funcionários dos call
centers concentrar-se num tra-
balho mais lucrativo e também
mais interessante: vender produ-
tos e serviços. Até um sistema de
voz relativamente complexo, co-
mo o utilizado pela Sharepeople,

sistema automatizado de corre-
tagem de ações dá American Ex-
press Financial Services, fica qua-
se cinco vezes mais barato por
chamada do que o uso de funcio-
nários. O sistema da Sharepeople
processa entre 30% e 40% de to-
das as chamadas, permitindo à
empresa gerenciar as chamadas
de maneira muito econômica.

A tecnologia de voz ainda é
muito complexa. "Nós temos que
tornar essa tecnologia muito
mais simples, do tipo 'instale e
use", diz Ron Croen, diretor-exe-
cutivo da Nuance Communica-
tions, importante fornecedor de
tecnologia de voz.

Alguns fornecedores, lidera-
dos pela IBM, apresentam uma
visão sedutora de uma próxima
geração de ferramentas para de-
senvolvimento "multimodal",
que permitirão aos desenvolve-
dores criar interfaces para a voz e
para internet simultaneamente.
"No futuro, as aplicações não se-



outro lado da linha
rão desenvolvidas especifica-
mente para a voz ou para a inter-
face visual. Serão aplicações mul-
timodais, podendo ser apresen-
tadas em qualquer das duas
formas", explica Cox.

A abordagem multimodal é
uma excelente perspectiva, mas
muitos analistas e fornecedores
crêem que está fora da realidade.
"Os padrões simplesmente ainda
não existem. Por enquanto, 'mul-
timodal' não passa de uma pala-
vra da moda", diz Larry Velez, di-
retor do Meta Group.

Os padrões são um ponto críti-
co. A maior parte do setor de TI
dá preferência ao padrão de pro-
gramação VoiceXML, que ajuda o
usuário a controlar as aplicações
por meio da fala natural. A Mi-
crosoft caminha sozinha com
seu Salt, padrão rival que, segun-
do a empresa, é superior e mais
adequado para o desenvolvi-
mento multimodal.

A maioria dos desenvolvedo-

res diz que vai trabalhar com am-
bos os padrões, mas essa opção é
cara e pode retardar a adoção da
tecnologia de voz. "O Salt está tão
atrás do VoiceXML que será uma
batalha muito dura para a Micro-
soft", diz Velez.

Para o usuário, o maior proble-
ma é o design insatisfatório. A in-
terface de voz deveria liberar o
cliente dos irritantes menus co-
mandados pelas teclas do telefo-
ne, mas eles continuam sendo
usados por algumas empresas.

O reconhecimento e a síntese
da voz "natural" ainda não pas-
sam de um sonho. Os barulhos
de fundo, as diferenças de sota-
ques e de vocabulário continuam
prejudicando o reconhecimento
da fala. Fatores como ênfase,
emoção, melodia e ritmo ainda
não são bem compreendidos
nem produzidos pelos sistemas
de fala.

Compreender e converter a fa-
la espontânea e corrente para

formato de texto continua sendo
um grande desafio. É preciso
grande poder de processamento,
ou cuidadosa sintonia do softwa-
re para adaptar-se à voz de um
determinado usuário, o que tor-
na o sistema inadequado para
muitas aplicações comerciais.

Os sistemas de voz são muito
inflexíveis se comparados à fala
do ser humano, e não são bem
aceitos por algumas pessoas.
Mesmo assim, o avanço desses
sistemas não pára..

Peter Hauser, vice-presidente
internacional da ScanSoft, uma
das maiores fornecedoras de tec-
nologia de voz, prevê a chegada
de uma avalanche de aparelhos
controlados por voz — celulares,
PDAs, gravadores de DVD e con-
troles remotos. Segundo ele, já
existem protótipos de PDAs sem
teclas, habilitados para voz, que
devem ser lançados até o fim do
ano, e protótipos de telefones 'in-
teligentes', sem teclas.


