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Os novos serviços que surgem quando já é possível fazer ligações para qualquer lugar do 
mundo com custos próximos a zero 
 
Revolução. Nunca essa palavra foi dita com tanta propriedade quando associada a quatro 
letras que vêm causando sensação no setor de telefonia: VoIP. O motivo é simples: essa 
tecnologia permite fazer ligações para qualquer lugar do mundo com custos próximos a zero. É 
possível até mesmo falar de graça, independentemente do dia da semana, horário ou duração 
da conversa. VoIP é a sigla em inglês de voz sobre IP e significa que, em vez de usar as linhas 
telefônicas tradicionais, essa tecnologia transforma o som em dados e os transfere pela 
internet, como se fosse um arquivo comum. “Assim como não existe diferença entre um e-mail 
local e um internacional, as ligações DDD e DDI vão acabar”, diz Mário Leonel Neto, presidente 
e sócio-fundador da Primeira Escolha, nova operadora de telefonia que atua no estado de São 
Paulo.  
 
Apesar de ser anunciada como uma grande novidade, a VoIP é uma tecnologia já madura, 
criada nos Estados Unidos pelos Laboratórios Bell no início da década de 90. Mas só agora as 
redes de transmissão de dados estão fortalecidas o suficiente para suportar o volume de 
informação. A disseminação das conexões de alta velocidade é outro fator preponderante para 
a adoção da telefonia por IP. O Brasil tem 2 milhões de assinantes de banda larga, num 
universo de 19 milhões de internautas. “Claro que as grandes operadoras atrasaram a adoção 
dessa tecnologia, por não querer a canibalização do seu negócio”, diz Leonel Neto.  
 
Mas a popularização da VoIP no Brasil é devida em grande parte ao Skype, um programa que 
lidera a lista dos mais baixados no mundo e permite falar de graça com outros usuários do 
software. Para tanto é necessário apenas que o usuário tenha uma caixa de som e um 
microfone, além de uma conexão com a Web e um computador. O Brasil é o quarto país que 
mais usa o Skype no mundo, com um total de 26 milhões de usuários, cerca de 140 mil novos 
cadastros ao dia. A marca virou uma coqueluche no mundo da informática, firmando parcerias 
com empresas como Siemens e Motorola, além de lançar no ano passado o serviço SkypeOut, 
que permite realizar chamadas para telefones fixos e celulares. O programa foi criado pela 
mesma dupla responsável pelo desenvolvimento do Kazaa, o aplicativo que tornou o 
compartilhamento de arquivos de mídia uma moda na rede.  
 
Mas o Skype não será a única opção para quem deseja usar a VoIP. Já existem hoje 
operadoras mais focadas nas necessidades das empresas e capazes de oferecer esse tipo de 
serviço. A Primeira Escolha é uma delas. Entrou no mercado há pouco mais de seis meses e já 
conta com cerca de cem clientes corporativos. A empresa deve ter lido a cartilha escrita por 
outras centenas de pequenas operadoras ao redor do mundo, que surgiram com a idéia de 
devolver ao setor de telefonia uma palavra há muito tempo esquecida: concorrência. A fórmula 
é simples e repetida como um eterno déjà vu: calcar a plataforma técnica numa parceria 
tecnológica robusta, normalmente operadora VoIP de países do Primeiro Mundo, e arranjar um 
parceiro local para distribuir os serviços o mais rapidamente possível. 
 
A Primeira Escolha segue à risca esses preceitos. Formada por um grupo de investidores norte-
americanos e brasileiros, que injetaram alguns milhões de dólares, a operadora firmou uma 
parceria com a Net2Phone, companhia baseada em New Jersey, uma das líderes mundiais no 
fornecimento de soluções de voz sobre IP no mercado americano e dona de uma das maiores 
redes digitais de última geração no mundo. “Essa parceria surgiu naturalmente. Fomos 
procurar no mercado americano alguma empresa que preenchesse o nosso perfil.” Felizmente 
para Leonel Neto e para a Primeira Escolha, a Net2Phone, que atua em cerca de 140 países, 
também estava buscando um sócio para explorar o mercado brasileiro. 
 
O passo seguinte foi achar no Brasil um canal para distribuir o serviço. Novamente a 
oportunidade se fez presente, e os acordos firmados entre o iG e a TVA põem a pleno vapor os 
planos de expansão da empresa. “A parceria adiciona valor aos produtos deles, e do nosso 
ponto de vista faz sentido, pois usufruímos uma base de clientes muito grande”, diz Leonel 



Neto. “Temos a vantagem de sermos mais ágeis que as grandes operadoras, nascemos sobre 
a filosofia de voz sobre IP. Podemos entrar de cabeça no mercado.” Não é à toa que a Primeira 
Escolha pretende multiplicar por dez o seu mercado nós próximos dois anos.  
 
A IP Phone é outro desses exemplos, e mais de 80% dos seus clientes são empresas. Ela 
fornece uma solução integrada para telefonia IP, disponibilizando um aparelho que se conecta 
diretamente ao servidor da empresa. Basta tirar o telefone do gancho para acessar o sistema 
na rede. Alguns equipamentos até dispensam o uso do computador, mas a maior parte dos 
dispositivos se conecta ao PC via usb. De acordo com a IP Phone, a economia na conta 
telefônica pode beirar os 95%, até porque uma ligação entre dois aparelhos da operadora tem 
custo zero.  
 
A empresa, fundada nos Estados Unidos, atua no Brasil há três anos e está se expandindo 
vertiginosamente: aumentou em cerca de 350% o número de clientes no segundo semestre do 
ano passado. Um dos motivos desse sucesso é que as soluções VoIP da IP Phone são de baixo 
custo: um equipamento e linha chegam a custar cerca de R$ 450. Assim como nos celulares, o 
principal plano de assinatura é pré- pago, em que o cliente compra créditos antes de fazer as 
ligações. A taxa mínima é de US$ 10, a ser paga no cartão. A empresa não cobra nenhuma 
taxa de manutenção.  
 
“O usuário compra o equipamento e só precisa colocar créditos e falar”, diz Mathieu Rochat, 
presidente da empresa no Brasil. Em contrapartida a IP Phone disponibiliza uma conta on-line, 
com relatório em tempo real, para maior controle de gastos do usuário. Após fazer a ligação, o 
cliente pode acessar o site da empresa e conferir o demonstrativo de quantos créditos 
sobraram. Também é possível monitorar o consumo dos funcionários e estabelecer um valor 
determinado para cada aparelho. “E disponibilizamos os pós-pagos sob medida de acordo com 
as necessidades individuais de cada cliente.” 
 
Longa distância  
Devido à redução de custos, várias empresas estão investindo na VoIP corporativa, 
especialmente companhias com grande volume de chamadas de longa distância, interurbanas 
ou internacionais. A vantagem é que em todas as operadoras a ligação IP para IP tem custo 
zero, ou seja, o cliente que discar para telefones conectados a esses equipamentos e que 
fizerem parte de uma rede não paga nada. Além disso, as chamadas para telefones 
convencionais têm valor reduzido. A economia média é de 35% nos custos das ligações, 
segundo uma pesquisa do Instituto Gartner. “É um grande trunfo para empresas com filiais em 
diversos estados, ou mesmo para familiares que moram longe e não tinham como se falar sem 
gastar muito dinheiro”, diz Rochat.  
 
Outro beneficio para empresas é a integração, pois, em vez de duas estruturas independentes, 
de dados e telefonia, passam a utilizar uma mesma infra-estrutura para ambas, o que traz 
uma economia de investimento inicial, suporte e manutenção. Para os usuários que querem 
testar os resultados da telefonia IP antes de optar pela conversão completa, existem formas de 
utilizar centrais híbridas, que suportam aparelhos convencionais e IP. “Não aconselho ninguém 
a abandonar uma estrutura que ainda funciona e mudar imediatamente. O prudente é fazer a 
migração paulatinamente”, diz Leonel Neto.  
 
E o usuário pode levar o seu telefone consigo para onde quer que vá; o número IP é único, 
assim como um endereço de e-mail. Basta transportar o aparelho e ligá-lo à internet. Quando 
mudar de residência, não precisa passar pelo incômodo de trocar a sua linha. “Ele é um 
sistema móvel. Se usar um aparelho portátil com suporte a wi-fi, um executivo pode ligar de 
qualquer lugar, Tóquio, Paris, Nova York ou São Paulo, pagando a mesma tarifa do Brasil”, diz 
Rochat.  
 
Já para fazer ligações para celulares, interurbanas e internacionais, existe uma taxa sobre os 
minutos utilizados, uma tarifa menor do que cobram, em média, as empresas de telefonia 
tradicionais. Dependendo do software e serviço, uma ligação do micro para um telefone 
convencional, mesmo de outro país, pode custar em torno de R$ 0,07 o minuto. Na IP Phone, 
a ligação para telefones fixos em qualquer estado do Brasil custa US$ 0,05 (R$ 0,13) por 



minuto e US$ 0,21 (R$ 0,59) por minuto para celulares. Já a Primeira Escolha tem uma 
solução um pouco mais cara. Uma ligação de São Paulo para qualquer lugar do Brasil custa em 
torno de R$ 0,50 o minuto, enquanto o valor da chamada para os Estados Unidos é de R$ 
0,41. Mas a tecnologia da operadora permite até quatro ligações telefônicas simultâneas.  
 
Apesar de ser uma excelente alternativa para DDD e DDI, a VoIP não visa a substituir a 
telefonia local. Nesses casos, as ligações analógicas ainda compensam. Já o preço cobrado 
para ligar para a Europa, por exemplo, varia de acordo com uma tabela em que, para cada 
país, é estipulada uma tarifa diferente. Mas fica na faixa de US$ 0,07 por minuto. A IP Phone 
consegue cobrar preços mais baixos para os Estados Unidos, pois a sede da empresa, em Los 
Angeles, atua em parceria com as maiores operadoras de lá, como AT&T, Sprint, Qwest e MCI. 
A tarifa é a igual à brasileira, cerca de R$ 0,13 por minuto. 
 
Número virtual  
 
Além do baixo custo, a aposta das empresas de telefonia via Web é agregar novos serviços. A 
maior parte das operadores já disponibiliza serviços comuns ao grande público, como o Siga-
me, em que o usuário pode cadastrar um número para receber a chamada e o sistema reenvia 
a ligação, e uma secretária eletrônica, alcunhada de Voicemail, que pode ser acessada pelo 
telefone ou pelo site da empresa. Algumas operadoras como a Primeira Escolha pretendem 
integrar ao Voicemail as mensagens de fax, oferecendo um serviço parecido com o popular 
correio eletrônico. Além disso, o cliente pode receber ligações, caso tenha um DID, um número 
virtual que existe na rede pública que encaminha a ligação para o IP cadastrado junto à 
operadora.  
 
Mas a VoIP tem ainda outros atrativos, alguns dignos de filmes de ficção científica. Por 
estarem totalmente interligados à rede de dados, os telefones IP funcionam como pequenos 
computadores; alguns modelos são até dotados de visor de cristal líquido colorido. Um 
mercado que se vislumbra  é o de serviços voltados para nichos específicos. Em seu telefone 
IP, por exemplo, um analista de mercado pode acompanhar a cotação de ações na Bolsa de 
Valores, e um jornalista, acessar notícias em tempo real. Já é possível até mesmo checar a 
situação do clima e do trânsito, além de ver o saldo do banco.  
 
Mais uma possibilidade da VoIP que a Seal Telecom está oferecendo é conversar com uma 
pessoa enquanto ela é vista em tempo real. A empresa – que detém cerca de metade do 
mercado brasileiro de videoconferência, com mais de 3 mil clientes – já oferece soluções 
baseadas na telefonia IP. Mais do que isso: lançou uma nova linha de produtos, de marca 
própria, que promete total integração com o protocolo de voz sobre IP. “A adoção da VoIP é 
uma tendência em alta na área de telefonia”, diz Sidnei Czarny, gerente de Marketing da Seal 
Telecom, que espera ver as vendas cerca de 30% mais gordas até o final do ano.  
 
A menina dos olhos da Seal é o Vision IP, que dispensa o uso de um micro e pode compartilhar 
o ponto de banda larga com outro computador, sem prejuízo do acesso à internet. Caso o 
interlocutor não possua um videofone, ele pode conversar com o usuário do Vision IP, desde 
que possua uma webcam, um microfone para micros e um software como o MSN da Microsoft. 
E se a intenção for transmitir conteúdos de fitas VHS ou DVD, é possível conectar esses 
aparelhos e transmitir as imagens. Pode-se também ler e-mails no aparelho e acessar páginas 
da internet. O preço dessa maravilha ainda é salgado, cerca de US$ 1.300. 
 
Mesmo com tantas soluções criativas, o essencial de um telefone, que é falar e ser ouvido, 
ainda sofre com a qualidade das ligações. A fama da VoIP é que o som não é tão bom quanto o 
da telefonia normal. Reginaldo Gonçalves, técnico da Dana Telecomunicações, empresa 
sediada em Florianópolis, admite que, “hoje em dia, a VoIP ainda não é 100%”. O principal 
problema é eliminar o delay, ou seja, o atraso na transmissão e recebimento de dados, 
responsável por falhas na voz. “Esse problema está a caminho de ser sanado. A evolução nos 
últimos cinco anos foi incrível e hoje temos avanços quase que trimestralmente.” 
 
Apesar de o hardware e o software VoIP não serem mais complexos que a maioria das 
tecnologias de escritório, as operações com esses equipamentos ainda não são tão simples 



como a ligação de um telefone convencional. Se o acesso à internet estiver muito 
congestionado, a qualidade pode degradar-se. Para controlar esse problema, é necessário usar 
um software que permita dar prioridade ao tráfego VoIP diante de outras aplicações como e-
mails ou internet. “Ele vai destinar parte da banda disponível para as aplicações VoIP”, diz 
Gonçalves. Outra exigência é a banda larga para a transmissão dos pacotes de dados em 
tempo real: para a transferência de imagens num videofone, por exemplo, a conexão deve 
destinar cerca de 128 Kbps para o sistema. Já a ligação VoIP, somente o áudio, consome no 
máximo 23 Kbps. 
 
 

O que diz a lei? 

As operadoras de internet valem-se da afirmação de 
que tudo o que não está especificado em lei não é 
proibido. “A VoIP é uma questão internacional. Da 
mesma maneira, quando o usuário acessa uma página 
do Google ou um chat do MSN, está utilizando um 
serviço estrangeiro”, diz Rochat, da IP Phone, baseada 
em Los Angeles. Nos Estados Unidos, o uso da 
telefonia via internet deve ganhar força depois que o 
FCC – a Comissão Federal de Comunicações, órgão 
semelhante à Anatel no Brasil – retirou do caminho da 
tecnologia um obstáculo regulatório. Havia uma 
petição para que a agência declarasse que as soluções 
de voz sobre IP eram serviços interestaduais, o que 
provavelmente tornaria mais caras as ligações via 
Web.  
 
No Brasil, a Anatel deve seguir a tendência 
internacional. Tanto que divulgou uma nota dizendo 
que não vai regulamentar a VoIP, “porque isso é uma 
nova tecnologia e não serviços”. Se o serviço é de 
internet, o imposto incidente é o ISS; se é de 
telecomunicação, ICMS. Existem motivos para que o 
mercado seja ou não regulado. Por um lado é 
necessário que os serviços oferecidos aos usuários 
sejam padronizados, como uma forma de proteger o 
consumidor. Mas a intervenção na economia deve ser 
feita com uma análise de custo–benefício e, para 
muitos teóricos, a regulação deve ocorrer somente 
quando o mercado falhar em estimular um 
comportamento que beneficie o interesse público. 
 
Se existe um receio em interferir numa tecnologia 
potencialmente vantajosa para os usuários e para o 
mercado, interesse dos consumidores é o que não 
falta. Uma pesquisa do instituto Ipsos-Insight revela 
que 19% dos internautas norte-americanos já 
consideram a possibilidade de trocar seus telefones 
fixos por serviços de VoIP, e a consultoria Forrester 
Research estima que até 2006 o número de casas com 
telefonia via rede chegará a 5 milhões. “Eu uso 
telefonia IP para tudo, inclusive para me comunicar 
com minha família, que mora em Washington, pagando 
o preço de uma ligação local”, diz Leonel Neto, da 
Primeira Escolha. Esse é o desejo de milhões de 
pessoas que não querem se incomodar no final do mês 
com mais uma conta de telefone. Assim, a VoIP pode 
ter um impacto tão grande no século XXI quanto a 
invenção de Graham Bell, no dia 10 de março de 1876.  



 
Vale também lembrar que a voz é convertida para o formato digital, transmitida via rede, e 
quando chega ao ponto final ela volta à forma analógica, própria para a audição humana. Além 
disso, as pausas entre as falas são eliminadas e reconstruídas digitalmente. Outro fator que 
pode atrapalhar uma boa conversa é a maneira como é feita a ligação. Nos telefones, a maior 
parte do processamento da voz é feita no próprio hardware. Já nos programas que simulam 
telefones, como o Skype, essa tarefa é realizada pelo processador do computador utilizado, o 
que impossibilita o uso de micros antigos.  
 
Uma grande preocupação que gira em torno do mundo VoIP refere-se a um velho problema, o 
de saber se as ligações terão garantia de privacidade e segurança. Para tentar formular 
proteções e padrões de segurança, cerca de 20 organizações ligadas ao mercado se uniram e 
criaram a Aliança de Segurança VoIP. O grupo ale rtou que, em um futuro próximo, ataques de 
hackers contra serviços de telefonia pela internet serão inevitáveis. Por isso, pretende 
patrocinar o desenvolvimento de ferramentas que garantam a inviolabilidade dos dados 
transmitidos.  
 
E como alerta a IBM, quanto mais empresas transferirem o tráfego convencional de telefonia 
para a internet, maior a possibilidade de escutas clandestinas, bem como de desligamento de 
redes por hackers. Por isso, o governo americano já decidiu que as ligações via internet podem 
ser grampeadas em investigações policiais, nas mesmas condições aplicadas a telefones fixos. 
Até o momento, não existe uma maneira documentada de invadir sistemas VoIP, por causa da 
criptografia das ligações, o que garante segurança contra fraudes. “Ele ainda é mais seguro 
que o sistema convencional”, diz Leonel Neto. 
 
Jogo dos grandes  
O novo filão atrai a atenção das empresas tradicionais e ocupa o espaço sonhado pelos 
pequenos 
 
Os pequenos que se cuidem. Muito dinheiro está em jogo, e é natural que as tradicionais 
empresas do setor voltem seus olhos para esse filão. Segundo estudo do Yankee Group, dos 
R$ 34 bilhões que as grandes empresas investiram em 2004 em tecnologia de informação, 
cerca de 40% foi em serviços de voz baseados na Web. A GVT foi a primeira das grandes 
operadoras a investir no segmento. A companhia, que atua nas regiões Sul, Centro-Oeste e 
Norte do país, ousou lançar uma linha de produtos e serviços com soluções específicas para o 
mercado residencial. Segundo a operadora, a economia pode chegar a 70% nas ligações que 
substituem o interurbano e a 90% no caso de celular, pois não se paga o roamig, a taxa de 
deslocamento. A previsão de faturamento para 2006 do segmento VoiP é de R$ 240 milhões, 
algo em torno de 20% do total da companhia.  
 
Pode-se repetir com a VoIP o que aconteceu no início da expansão comercial da Web, em 
meados da década passada. Os pequenos provedores em cada cidade acabaram 
desaparecendo quando as grandes companhias de telefonia entraram nesse mercado, 
dispondo de mais capital e uma infra-estrutura com maior capilaridade. Mas Rochat não teme 
que aconteça o mesmo com o mercado VoIP, e acha a competição saudável. “A concorrência é 
sempre bem-vinda e necessária. Se não existe disputa, não há negócio, nem incentivo ao 
desenvolv imento de novas tecnologias. Quanto mais opções, melhor para o mercado e para o 
público.”  
 
“O grande problema da longa distância é que ela é dominada por um grupo pequeno de 
empresas – Embratel, Telefônica e Telemar. Nessa estratégia, a GVT não tem muito a perder, 
porque o mercado não é nosso. Eles vão ter duas opções: baixar preço ou aderir à tecnologia”, 
diz Celso Valério, gerente de Produtos VoIP da GVT. A companhia investiu cerca de R$ 50 
milhões para entrar nesse segmento, mas não precisou fazer grandes investimentos na sua 
infra-estrutura, que foi projetada em 1999 já vislumbrando a convergência dos serviços. “Foi 
no começo do ano passado que o projeto andou. Várias áreas foram envolvidas e trabalhamos 
duro um ano inteiro.”  
 



Seu esforço é coroado pela rápida aceitação do público. Lançando a VoIP em setembro de 
2004, a empresa se tornou líder no segmento no Brasil, com cerca de 80 clientes corporativos 
e quase 3 milhões de minutos cursados. A operadora espera conquistar 150 mil clientes até o 
final de 2006 e acredita num mercado potencial de 500 mil usuários para 2007. “Existe muita 
expectativa nesse mercado. A GVT está apostando nele porque tem o tamanho certo: não é 
tão grande a ponto de perder rendimentos, nem tão pequena que não disponha de uma massa 
crítica – já investiu R$ 4 bilhões na sua base tecnológica.”  
 
A operadora conta também com uma família de produtos dirigida a grandes corporações, 
intitulada Omni GVT. São pacotes que chegam a 1 milhão de minutos e permitem fazer até 
120 ligações simultâneas. Mas a grande aposta da companhia é mesmo o mercado residencial. 
O principal diferencial da empresa é um adaptador que transforma aparelhos de telefone 
comuns em equipamentos capazes de fazer e receber chamadas com tecnologia de voz sobre 
IP, dispensando o PC. O adaptador custa R$ 499 e a operadora promete ligação para qualquer 
lugar do mundo com o custo de uma tarifa local. “A gente se preocupou basicamente em 
oferecer o melhor serviço de voz, porque uma tecnologia nova assusta as pessoas, que 
tendem não gostar num primeiro momento. Vamos ter que conquistá-las aos poucos”, diz 
Valério. 
 
Se a GVT luta para conquistar corações e mentes da grande massa, a Brasil Telecom acena 
para o mercado corporativo e adotou nova estratégia para a expansão do serviço de voz sobre 
IP. Outsourcing, ou terceirização, é a palavra de ordem dentro da companhia. A empresa entra 
com os contratos de serviços, enquanto a Cisco fornece a tecnologia e a consultoria de 
projetos. Já a NEC se responsabiliza pela implantação, suporte técnico e manutenção das 
soluções de comunicação de voz e dados. A grande vantagem do sistema é que o cliente faz 
um leasing, não investindo no equipamento, além de um contrato único de serviços. Até 
agora, grandes corporações eram obrigadas a investir em equipamentos que perdiam valor ao 
longo do tempo. A Brasil Telecom tem uma carteira de cerca de 200 clientes da família de 
produtos IP, e a empresa fortaleceu sua posição nesse nicho quando comprou a MetroRed, no 
ano passado.  
 
Parceira da Brasil Telecom, a Cisco já tem experiência nesse mercado, com mais de 4 milhões 
de telefones IP instalados no mundo, dos quais cerca de 70 mil só na América Latina. Dados da 
empresa demonstram que a telefonia IP cresceu até se converter em uma indústria de US$ 2 
bilhões no mundo. Outra análise do instituto IDC feita com empresários brasileiros em 2003 
revela que, das 480 mil linhas telefônicas existentes, 6,6% eram baseadas em VoIP. Em 2007, 
diz o instituto de pesquisa, apenas 7% das novas linhas comercializadas serão tradicionais.  
 
E a migração parece mesmo ser uma tendência mundial. A British Telecom anunciou que até o 
final de 2007 terá 100% do seu sistema de telefonia rodando com VoIP. Além disso, a venda 
de equipamentos de voz sobre IP na América Latina cresceu cerca de 44% no ano passado, 
superando os US$ 103,7 milhões faturados em 2003. De acordo com um estudo da consultoria 
Frost & Sullivan, o Brasil ocupa o segundo lugar na distribuição de receitas, com 21% do 
mercado, ficando somente atrás do México.  
 
Gonçalves, da Dana Telecom, revela que na Coréia do Sul boa parte do sistema convencional 
de telefonia já foi substituído pela VoIP. A Dana mantém uma parceria com a FreeTalk, uma 
das maiores operadoras do país asiático, que faz toda a prestação de serviços IP para a 
empresa brasileira. Por enquanto a Danna só revende a tecnologia e presta a assistência 
técnica e consultoria. Mas aposta no crescimento de serviços VoIP e pretende instalar um 
servidor aqui no Brasil, a partir de homologação da Anatel. 
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