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Resumo - As tecnologias de automação e inteligência artificial 

estão trazendo melhorias de eficiência e redução de custos para 

empresas em diferentes áreas. Essa evolução tecnológica e o uso de 

software, plataformas e infraestrutura como serviço têm crescido 

significativamente nos últimos anos, especialmente no campo da 

conversão de voz para texto. A rápida escalabilidade e abstração 

associadas à democratização da tecnologia podem ser a causa desse 

crescimento. Os desenvolvedores costumam disponibilizar as mais 

recentes tecnologias e soluções por meio de rotinas e padrões de 

programação, popularmente conhecidos como API (acrônimo para 

Application Programming Interface). Então este artigo tem como 

objetivo realizer um comparative preliminar da eficácia de algumas 

APIs de conversão de fala em texto disponibilizadas por fornecedores 

de soluções em nuvem com base nas gravações de chamadas 

telefônicas em português. Para o desenvolvimento deste trabalho 

foram feitas algumas gravações em áudio e conversão de texto, a fim 

de comparar a eficiência da conversão. Os testes demonstram que a 

Taxa de Erros de transcrição (Word Error Rate - WER) tem um 

impacto direto na qualidade da conversão. 

Palavras-chave: Voz-para-Texto, API, telefonemas, 

comparativo. 

Abstract - Automation and artificial intelligence technologies are 

bringing improvements in efficiency and cost savings to companies 

in different areas. These technological developments and the use of 

software, platforms and infrastructure as a service have grown 

significantly in recent years, especially in the field of speech-to-text 

conversion. The rapid scalability and abstraction associated with the 

democratization of technology may be the cause of this growth. 

Developers often make the latest technologies and solutions available 

through routines and programming standards, popularly called API 

(achromous of Application Programming Interface - API). 

Therefore, this paper aims to compare the effectiveness of available 

speech-to-speech conversion available by cloud solution providers 

based on Portuguese telephone call recordings. For the development 

of this work were made some audio recordings and text conversion 

in order to compare the efficiency of the conversion. The test shows 

that Word Error Rate (WER) has a direct impact on conversion 

quality.  

Keywords — speech to text, API,  phone calls, comparative. 

I.  INTRODUÇÃO 

O setor de relacionamento com o cliente de diversas 
empresas tem buscado maior eficiência e menor custo motivado 
por tecnologias, por exemplo: “plataforma como serviço” 

(Platform as a Service - PaaS), “infraestrutura como serviço” 
(Infrastructure as a Service- IaaS) e até mesmo inteligência 
artificial. Essas tecnologias têm mudado o panorama dos call 
centers; que estão trocando pessoas por sistemas inteligentes que 
agregam estas tecnologias.  

Já se relatam casos mais drásticos como o fechamento por 
completo de uma call center que foi trocada por uma startup de 
renegociação de dívidas; que utiliza softwares e soluções 
tecnológicas como as citadas anteriormente [1].  

Essa busca tem impulsionado o mercado de PaaS, que tem 
crescido praticamente 20% ao ano [2].  

Provavelmente devido a sua capacidade de escalabilidade e 
abstração. Este crescimento também parece ter sido favorecido 
pela “democratização da tecnologia”, através do livre acesso à 
essas tecnologias avançadas disponibilizado pelos seus 
desenvolvedores.  

Este acesso geralmente é disponibilizado através de rotinas 
e padrões de programação, popularmente denominados pela 
sigla API (acrônimo para Application Programming Interface – 
API). Segundo [3] a utilização de PaaS, IaaS e SaaS (Software 
as a Service) trazem algumas vantagens como: não passar pelo 
firwall da empresa, elasticidade (rápida capacidade de 
escalabilidade), otimização de custos (devido ao 
compartilhamento de recursos), disponível para todos, 
virtualização (fácil alocação de recursos), funcionalidades de 
operação e gestão, diferentes níveis de contratação, endereço IP 
disponibilizado via DHCP por VM (IP Static/global também 
estão disponíveis mas com custos adicionais), private VLANs, 
controle de acesso dos endereços de IP, VPN, Round-robin 
DNS para load balancing, compressão de conteúdo, 
distribuição de carga geográfica (exemplo: Big-IP global traffic 
manager). 

Empresas influentes e que possuem grande importância  no 
âmbito tecnológico como IBM, Google, Microsoft e Amazon já 
disponibilizam serviços que utilizam inteligência artificial; por 
exemplo, no conversor voz para texto (Speech to Text) a 
inteligência artificial é utilizada para combinar as estruturas da 
linguagem e gramática com o processamento de sinais de voz; 
afim de obter uma identificação mais precisa das palavras. 

Logo, a presente pesquisa, cujo objetivo foi testar e 
apresentar uma comparação da eficiência de algumas APIs de 
conversão voz para texto dos principais fornecedores de 
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soluções na nuvem, pode servir de base para o desenvolvimento 
de novos trabalhos e pesquisas neste âmbito.  

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A inteligência artificial, mais especificamente as redes 

neurais, conforme relatado por [4], pode ser utilizada para a 

construção automática de conjunto de dados de treino usado no 

reconhecimento de fala a partir vídeos do YouTube. No 

trabalho foram utilizados vários filtros e etapas de pós-

processamento e se avaliou a quantidade de ruído e a taxa de 

erros de transcrição (Word Error Rate – WER) (no trabalho em 

questão os conjuntos de dados apresentaram resultados que 

variam entre 15,8% e 36,6%) após a transcrição.  

Outra subárea da inteligência artificial relatada na 

bibliografia é o processamento de linguagem natural (Natural 

Language Processing - NLP), um core da computação 

cognitiva que possibilita o processamento de dicções da 

linguagem natural. A NLP é um tópico bastante extenso e inclui 

uma grande quantidade de subdivisões (das quais destacam-se: 

Natural Language understanding, Natural Language 

Generation, Knowledge Base building, Dialog Management 

Systems, intelligent Tutor System, Speech Processing, Data 

Mining – Text Mining – Text Analytics) [5]. 

Dentre as tecnologias disponíveis e necessárias à transcrição 

da fala, a ferramenta para speech to text desempenha um 

importante papel nesse sentido. Entretanto, é importante 

observar que o sistema telefônico pode apresentar dificuldades 

adicionais, como distorções. 

Num sistema telefônico a digitalização da voz é realizada a 

partir da amostragem do sinal de voz. Logo, para que o sistema 

seja eficiente e os custos dos equipamentos viáveis, costuma-se 

limitar a banda de frequência para que os recursos dos 

equipamentos sejam otimizados. A audição humana é capaz de 

escutar frequências na faixa de 20Hz a 20KHz (pode variar, 

dependendo do indivíduo). Entretanto, estudos afirmam que a 

faixa entre 200 Hz a 3.2KHz é suficiente para um entendimento 

mínimo da fala [6]. 

De acordo com o teorema de amostragem de Shannon-

Nyquist, a taxa de amostragem precisa ser no mínimo o dobro 

da maior frequência [7] por isso a taxa de amostragem em 

sistemas de telecomunicações costuma ser de 8 KHz. Mas esta 

redução apesar de propiciar o entendimento ainda causa 

algumas distorções no sinal digitalizado. Por conseguinte, 

justifica-se a necessidade de se analisar o desempenho dos 

sistemas speech to text no contexto de chamadas telefônicas 

através de um comparativo das taxas de erro de conversão de 

diferentes APIs. 

III. METODOLOGIA 

A natureza desta pesquisa é exploratória, tipo descritiva. 

Pois buscou um maior entendimento da temática conversão de 

voz para texto a fim de proporcionar uma melhor visão geral da 

mesma e só então, orientar a delimitação da pesquisa e seus 

objetivos. Ela é do tipo descritiva pois foi realizada a coleta 

sistemática dos dados, registrando, analisando, classificando e 

interpretando os fenômenos observados sem, entretanto, em 

momento algum, haver qualquer interferência do pesquisador. 

Para a realização do estudo foram realizadas gravações de 

áudio onde 6 diferentes interlocutores brasileiros que 

realizaram a leitura de um texto da Divina Comédia.  São 3 

pessoas do sexo feminino e 3 masculinos. Todos têm titulação 

de pós-graduação e faixa etária entre 40 e 50 anos. As gravações 

dos áudios das chamadas foram realizadas utilizando algumas 

APIs para telefonia e serviços de mensagens de texto que 

possibilita a gravação da conversa telefônica entre um cliente 

VoIP (acrônimo para Voice over IP) e o telefone chamado. 

Após a chamada ser finalizada realizou-se o download do áudio 

através do link fornecido pelo webservice acessado via 

token+id da chamada [8]. Em seguida, os áudios gravados 

foram tratados e convertidos através de 3 diferentes APIs para 

conversão voz para texto; neste experimento foram testadas as 

APIs da AWS, Google e IBM.  

Observa-se que as gravações das ligações telefônicas foram 

realizadas utilizando o mesmo equipamento e mesmo provedor 

de telecomunicações para que os resultados dos experimentos 

pudessem ser comparáveis. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. Preparação do gravador 

Primeiramente, para a gravação dos áudios de uma ligação 

telefônica, é necessária uma configuração do software de 

gravação (Fig. 1). 

 

Fig1. Documentação da API 

Para configurar o software é preciso inserir o número de 

telefone de quem está ligando, do interlocutor de destino, a data 

e, consecutivamente, ativar o início da gravação. 

B. Tratamento das gravações 

Após a gravação do áudio é preciso seguir algumas etapas 

para que ocorra a correta conversão voz para texto. 
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A Fig. 2 exibe o fluxo de etapas necessárias ao tratamento 

do sinal de áudio antes de sua conversão: 

 

Fig2. Fluxo de etapas necessárias ao tratamento e conversão do áudio  

Todas as etapas descritas na Fig. 2 são realizadas através do 

software Audacity® [9]. 

A separação da voz de cada interlocutor é feita com um 

simples copy & paste no sinal de áudio gravado 

Em seguida, a eliminação dos períodos de ausência de fala 

é realizada ao se clicar no menu “Efeitos” > opção “Travar 

Silêncio” (Fig. 3). O programa detecta como “silêncio” os 

limiares configurados. Neste caso foi escolhido como 

parâmetro o limiar de -20 dB com duração de 0,4 seg. e descarte 

do trecho em silêncio substituindo por um silêncio de 0,4 seg. 

 

 
Fig3. Filtros aplicados na opção Travar Silêncio. 

Como os interlocutores podem apresentar diferentes tons e 

volumes de voz, ao se introduzir um ganho no sinal é possível 

equalizar a qualidade do áudio e garantir uma boa conversão. 

No menu “Efeitos” foi utilizada a opção “Amplificar”. Nessa 

opção o software já fornece uma sugestão ganho em dB que 

melhor se aplica ao áudio.  

Por fim, é necessário retirar o ruído através do mesmo 

software. A clicar no menu “Efeitos” > “Redução de Ruídos” é 

possível se detectar o “perfil do ruído” e diminuí-lo em todo o 

sinal de áudio. 

C. APIs de conversão Voz para Texto 

Nos experimentos foram comparadas as seguintes APIs: 

• Google Cloud Speech to Text [10] 

• IBM Watson Speech to Text [11] 

• Amazon Transcribe [12] 

 

D. Taxas de Erro das Palavras 

A Taxa de Erro das Palavras (tradução para Word Error 

Rate - WER) foi utilizado para a comparação da eficiência dos 

algoritmos das APIs speech to text. O WER é um valor que 

indica a taxa de erros da transcrição. Quanto menor o número, 

melhor será a qualidade do texto obtido [13]. 

O WER é calculado com base na fórmula (1) descrita por  

Koo Alison [14]: 

 WER = 
𝑆+𝐼+𝐷

𝑁𝑊𝑆
 () 

Onde: 

● S=Substitutions. São erros onde alguma palavra é trocada por 

outra; 

● I=Insertions. São palavras não pronunciadas que são 

adicionadas. Pode, por exemplo, ser uma única palavra que 

foi descrita como mais de uma; 

● D=Deletions. São palavras faltantes na transcrição 

● NWS=Number of Words Spoken. Número de palavras 

pronunciadas. 

 

E. Resultados de conversão Voz para Texto 

Neste tópico são apresentados uma pequena amostra dos 

resultados de transcrição para que o leitor possa apreciar os 

resultados desta análise. No caso, os experimentos são 

explicitados para a transcrição do áudio e cálculo do WER do 

texto lido apenas pela pessoa 1. Esta transcrição da voz descrita 

a seguir considera os resultados da API GCP (Google Cloud 

Platform).  Neste caso o texto original lido é comparado à 

transcrição obtida por esta API Speech to Text.  

Após a transcição percebe-se que as palavras faltantes 

(Deletions) são representadas pela letra f em vermelho), as 

palavras substituídas (Substitutions), (também em Vermelho). 

De posse desses valores realiza-se o calculo WER. Esse 

processo foi aplicado à todas as demais gravações e à todos os 

demais interlocutors para as demais transcrições. 

 

Exemplo do texto utilizado nos experimentos: 

“Dante na sua divina comédia desenrolou a visão de 

universo que perfeitamente satisfazia ambos a religiões da 

época e também as noções científicas aceitas no seu tempo. 

Quando o Satanás caiu, né, foi expulso do céu por causa do seu 

orgulho e sua desobediência era suposto que ele caísse como 

um cometa  e quando ele bateu na terra ele cavou direto para o 

centro da terra essa cratera imensa que ele abriu neste lugar se 

tornou um fogo, um poço de fogo do inferno e a grande massa 

de terra, é, deslocada e empurrada para o outro lado se tornou a 

montanha do purgatório que é representada por Dante como um 

céu em elevação. Exatamente onde fica o polo sul”.  

Resultado da conversão: 

Number of Words Spoken (NWS) = 120 

Transcrição do GCP: 

fNa sua Divina Comédia desenrolou a visão de universo e perf

eitamente satisfazia amo a religião da época e também f f 
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senti ficas aceitas no seu f quando Satanás caiu, não foi expulso 

do céu por causa do seu orgulho e sua desobediência era suposto 

que ele caísse f f Cometa e quando ele bateu na terra, ele fica 

direto para o centro da Terra esta casa f que ele abriu nesse 

lugar se tornou um posto de fogo do Inferno e a grande massa 

de terra deslocada f empurrada para o outro lado se tornou a 

montanha do purgatório f f representada por diante como um 

céu e elevação exatamente onde fica o Polo f. 

Substitutions (S) = 10; Insertions (I) = 0; Deletions (D) = 10 

WER = (10+0+10)/120 = 0,1667 

 

F. Análise dos Resultados de conversão Voz para Texto 

A Fig. 4 apresenta a relação WER separando os resultados 

de conversão por interlocutor e os tipos de APIs utilizados. 

  

 
Fig4. Valores de WER relacionando o interlocutor e a API utilizada 

 

Através da Fig. 4 percebe-se que a pessoa 2 apresentou o 

menor valor de WER em todas as APIs enquanto as demais 

pessoas apresentaram uma variação do valor WER, 

praticamente em todos os experimentos de forma uniforme. 

Logo, a pessoa 2 tem uma influência positiva na eficiência da 

conversão de voz para texto. Destaca-se também que a pessoa 

2 é uma professora universitária, portanto, este fato também 

pode, eventualmente, ter influenciado no resultado devido ao 

seu maior cuidado com a pronúncia.  

Já a Fig. 5 apresenta os mesmos resultados de WER, porém 

agora filtrados por tipo de API; onde são relacionados os WER 

para cada interlocutor. 

 

 

Fig5. Valores de WER relacionando a API e os interlocutores 

Referente a conversão utilizando a API da AWS percebe-se 

que o WER variou entre 11,52% e 22,32% para as pessoas 1, 3, 

4, 5 e 6 (Fig. 5); e entre 5,13% e 6,45% para a pessoa 2.  

A Fig. 6 exibe os valores de WER médio calculado com 

base nos resultados das conversões das APIS utilizadas. 

Pelos valores de WER médio obtidos na Fig. 7 pode-se 

constatar que a API do Google apresentou o menor valor de 

WER médio (14,90%); logo, a maior eficiência de todas as 

APIs.  Porém, o valor é bastante próximo do valor obtido pela 

API da IBM (15,23%) e um pouco menos próximo que valor da 

API da AWS (16,5%); isto demonstra que apesar da diferença 

de valores, as APIs apresentam erros de conversão próximos e, 

portanto, eficiências similares. Neste caso merece destaque o 

valor de WER médio obtido pela API da AWS (16,50%), que 

foi aproximadamente 10,7% superior ao WER médio da 

Google, ou seja, foi praticamente 10,7% menos eficiente que o 

da Google e 7,69% menos eficiente que a IBM. 

 

 
Fig 6. Valores de WER médio para cada API utilizada 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A partir da análise dos resultados de WER e conversões 

considerando diferentes indivíduos nos experimentos constata-

se, para estes experimentos realizados, uma maior eficiência de 

conversão da API do Google, seguido pela API da IBM e por 

último a API da AWS. Porém, é importante observar que estas 

conclusões são referentes a este número de experimentos (18 

gravações no total) e um pequena amostra de pessoas (6 

interlocutores). Recomenda-se, portanto, para experimentos 

futuros e conclusões mais assertivas, um maior número de 

experimentos e de indivíduos para amostras. 

Por conseguinte, conclui-se que a transcrição ficou mais 

próxima do texto original na transcrição utilizando a API da 

Google (GCP), que apresentou a menor taxa de erro de palavras, 

ou seja, menor WER. Entretanto, salienta-se que a diferença na 

taxa de erro não foi muito significativa (10,7% entre AWS e 

GCP e 2,21% entre IBM e GCP).  
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