
“Hélia, uma secretária virtual”, por Miguel Sales Dias, Microsoft 

“Chegou a segunda-feira. Já todos saíram de casa e eu ponho-me a mexer também. Ligo a 

chave da ignição e  … a caminho. Hoje vou finalmente reunir o grupo com o qual estou a 

escrever esta proposta de investigação. São apenas ideias, mas se forem avante muita coisa vai 

mudar na Internet em Portugal. Não foi fácil convencê-los a vir a Lisboa, mas consegui. Uns 

vêm do Guimarães, do Porto, outros do Algarve. Aquela colega da Universidade de Aveiro 

também confirmou. São 12 colegas … A reunião começa daqui a 1h… às 9h. Tenho tempo. Vivo 

a 45m de carro da companhia e se tudo correr bem tenho ainda tempo para tomar um café 

antes de chagar. Enquanto penso nisto e na melhor maneira de abordar todos os pontos da 

agenda, reparo que o trânsito parou. A RFM diz que houve um acidente à entrada da Vasco da 

Gama … preciso mesmo de avisar os colegas que vou perder 20 minutos com este 

contratempo. Não posso chegar atrasado sem avisar, logo neste primeiro encontro tão 

importante. Se ao menos eu tivesse uma secretária que os conseguisse notificar a tempo …”. 

Este cenário sucede amiúde e certamente o leitor já conseguiu descobrir semelhanças com 

alguma experiência pessoal. Podemos mesmo imaginar que se todos nós dispuséssemos de 

uma secretária particular para resolver situações deste tipo, a nossa gestão de tarefas diárias e 

a nossa produtividade iriam aumentar. Bom.. o MLDC, Microsoft Language Development 

Center, o grupo de investigação que eu dirijo em Portugal colaborou com os grupos de I&D da 

Microsoft nos Estados Unidos e na China para criar uma ferramenta que pode disponibilizar a 

todos uma secretária virtual pessoal. Demorou um ano a ser desenvolvida mas agora aqui está. 

Nós chamamos-lhe a “Hélia”. A Hélia fala português correcto, tem uma voz simpática, está 

sempre bem disposta e … mais importante ainda … está sempre disponível: basta telefonar-lhe 

e ela atende sempre e a qualquer hora. Vamos ver como a Hélia teria ajudado o caso anterior… 

“… Já sei. Vou activar o meu sistema ´mãos livres´ e ligar à Hélia.” … “Bom dia Miguel. Eu sou a 

Hélia e gostava de o ajudar. Hoje tem 4 novas mensagens de e-mail e sua próxima reunião é às 

9h. Pode gerir a sua agenda, ouvir as mensagens de e-mail recebidas, enviar novas mensagens 

de e-mail ou gerir os seus contactos”… “Hélia, qual é a minha agenda para hoje?... “Tem uma 

reunião às 9h intitulada tecnologias de pesquisa na Internet. Pretende aceitar, cancelar, 

modificar ou obter mais informações sobre a reunião?” … “Vou chegar 20 minutos atrasado” … 

“Obrigado Miguel. Vou enviar um e-mail a todos os participantes e informá-los que está 20 

minutos atrasado. Quer confirmar, por favor ?”…” Está confirmado Hélia. Obrigado. Podemos 

terminar agora a chamada”… 

A Hélia é apenas a voz do novo sistema de acesso telefónico suportado no novo produto da 

Microsoft, o Exchange 2010 o qual, entre diversas funcionalidades novas, disponibiliza uma 

alternativa mais natural à interface tradicional (Outlook) que utiliza o teclado, rato e ecrã. O 

Exchange 2010, inclui a possibilidade da realização de um diálogo falado em Português, com 

uma secretária virtual que se encontra à distância de um telefonema.  

Para produzir a som da Hélia a falar, uma candidata que apelidamos de “talento de voz” foi 

seleccionada através de um processo rigoroso de um conjunto de 90 outras candidatas, tendo 

gravado durante 1 mês 10 000 frases escolhidas pelo nosso grupo de I&D. Por outro lado, a 

capacidade de reconhecimento de fala em Português da Hélia, foi desenvolvida com a recolha 

de fala telefónica de 4000 Portugueses em diversas campanhas organizadas pela Microsoft e 



por outras empresas parceiras. As 300 horas de fala que essas campanhas originaram, são um 

recurso valioso (e escasso) que sempre se pretende aumentar com vista à melhoria do 

desempenho da referida capacidade de reconhecimento de fala. A Microsoft atenta a este 

facto, desenhou umas experiências interactivas e lúdicas disponíveis na Internet em: 

http://pt.yourspeech.net 

Neste sítio, todos podemos contribuir para melhorar ainda mais o desempenho futuro da 

Hélia, ao mesmo tempo que nos divertimos. 

 

  

  

http://pt.yourspeech.net/


Mais informações sobre este produto inovador e revolucionário com I&D “made in Portugal”, 

podem ser obtidas em: 

http://www.microsoft.com/exchange/2010/en/us/default.aspx 

http://technet.microsoft.com/pt-pt/library/dd638119(en-us,EXCHG.140).aspx 

 

 

 


