


Voz pela

internet
Sabe aquele museu para onde foram o telégrafo, p mimeógrafo
e o fax? É para lá que está indo também o telefone fixo
POR ROSA SPOSITO
ILUSTRAÇÕES CELLUS

N
o século 21, o alô vem da internet.
Se você atender a esse chamado,
vai se unir a quase 30 milhões de
pessoas para quem telefonema já é
sinônimo de VoIP. Essas quatro le-

tras, que significam Voice over Internet Proto-
col, ou seja, voz pela internet, é a maior revolu-
ção no mundo das comunicações desde a mas-
sificação da web, nos anos 90. Revolução sim, e
das grandes, que coloca em risco os negócios de
mais de 200 bilhões de dólares da poderosíssi-
ma indústria de telecomunicações. E daí? E vo-
cê com isso? Daí que essa indústria pode perder
muito dinheiro com essa transformação — mas
você, e sua empresa, podem ganhar. E não esta-
mos falando apenas de uns trocados.

VoIP não representa uma dessas revoluções
monumentais, como o arado, a máquina a va-
por, o avião, que mudam o curso da humanida-
de. Mas ê uma revolução tecnológica que faz
toda a diferença na maneira como nos comu-
nicamos hoje em dia. Para começo de conver-
sa, pode cortar um terço das contas de telefo-
ne — às vezes, a economia bate em até meta-
de dos gastos com ligações interurbanas e cha-
madas internacionais. Para tanto, basta falar

usando a internet — de PC para PC, de PC pa-
ra aparelhos fixos ou celulares, de telefones
VoIP para telefones VoIP (veja a reportagem Os
gêneros do alô, na pág. 24).

Mas agora vem o melhor. Na segunda onda
do VoIP, em que estamos agora, as ligações pela
internet já começam a depender muito menos
de computadores ou telefones VoIP fixos, liga-
dos por cabo a lugares determinados., Começa-
se a falar pela web por meio das redes Wi-Fi,
sem fio. É o Vo-Wi-Fi, uma sigla tão estranha
quanto promissora (leia o texto Anote! Vo-Wi-
Fi, na pág. 27). Com voz por Wi-Fi, a conversa
vai longe, com muito mais mobilidade. O próxi-
mo passo será jogar as ligações VoIP em telefo-
nes híbridos, que funcionam como celulares e
como aparelhos IP. Na rua, usa-se o celular. As-
sim que se põe o pé num local com Wi-Fi, os
chamados migram automaticamente para a in-
ternet e suas ligações ficam bem mais baratas.

Isso não ê futuro: já começou a acontecer.
Em setembro, a British Telecom colocou em
operação o serviço Fusion, para assinantes resi-
denciais. Usando o aparelho Motorola A910,
eles falam pelas tarifas mais baratas disponíveis
— usando a internet em casa, no escritório ou



em hotspots públicos. A transição de uma rede
para outra se faz até no meio das ligações. A
France Telecom, que já tem 500 mil assinantes
de telefonia IP, seguirá os passos da BT. Por meio
da marca Orange, criará um serviço de ligações
unificadas na França, Inglaterra, Bélgica, Holan-
da, Espanha e Polônia, com um aparelhinho da
Nokia que está dando o que falar: o 6136. Trata-
se de um telefone UMA (Unlicensed Mobile
Acess), apresentado ao mundo em fevereiro, em
Barcelona, no congresso mundial GSM.

Mas calma lá: como é que operadoras gi-
gantes de telefonia fixa, como British Telecom
e France Telecom, e justamente os dois maio-
res fabricantes de celulares do mundo, Moto-
rola e Nokia, se unem para oferecer serviços
que podem matar seu principal negócio? Uma
questão de sobrevivência: ou eles fazem isso,
ou o Skype e similares fazem (veja a matéria O
pulo do Skype, na pág. 30). Até a Telefônica,
que resistiu bravamente ao VoIP o quanto pô-
de (ou achou sensato), já mudou: anunciou
que oferecerá ligações pela internet para os
pequenos e médios negócios e para os assi-
nantes residenciais na Espanha. No Brasil, a
Telefônica já tem esses serviços para empre-
sas e promete para ainda este semestre a ex-
pansão para os pequenos consumidores.

Economia é uma vantagem extraordinária do
VoIP, mas está longe de ser a única. Acompanhe
comigo o que aconteceu recentemente com o
professor Moysés Simantob, da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) de São Paulo. Ele tinha uma
conference call marcada com outros três pro-
fessores. Dois estavam em São Paulo, como ele,
porém em lugares diferentes, e o terceiro, na ci-
dade de Lausanne, na Suíça. Em cima da hora, a
reunião precisou ser adiada, justamente para
um dia em que ele não estaria na faculdade —
onde dá aulas sobre inovação nas organizações
— nem em seu escritório de consultoria. A saí-
da foi pedir que ligassem para o número do seu
ramal IP na FGV, do qual a chamada foi desvia-



da para o seu celular. Bastou ele deixar o desvio
programado no OpenScape, uma ferramenta de
colaboração que também desempenha as fun-
ções de secretária — e que, na FGV, funciona in-
tegrado ao PABX IP. Assim, de onde estava, o
professor Simantob participou da reunião como
se estivesse na escola.

Para viajar pela internet, a voz é transfor-
mada em pacotes de dados que trafegam pela
rede até o seu destino, que pode ser um com-
putador, um telefone fixo convencional ou IP
ou um celular. A banda larga é necessária pa-
ra dar agilidade ã transmissão e, assim, asse-
gurar uma ligação sem interrupções ou inter-
ferências. Além disso, protocolos específicos
são usados para garantir a prioridade dos pa-
cotes de voz durante o tráfego na rede, de
modo a evitar atrasos que possam prejudicar
a qualidade da chamada.

Quanto mais larga a banda, melhor. Nas pri-
meiras encarnações, anos atrás, as ligações pe-
la internet eram sofríveis, com conversas en-

trecortadas, ecos e ruídos. Mas, com o avanço
da tecnologia e o alargamento da banda, a qua-
lidade cresceu muito. Não por acaso, a Skype
registrava, em meados de fevereiro, mais de 256
milhões de downloads. Fala-se sem pagar nada
com VoIP, mas fala-se também pagando.

De acordo com um estudo do Gartner, as
chamadas VoIP geraram uma receita mundial de
7,9 bilhões de dólares em 2004. No ano passa-
do, atingiram quase 9,5 bilhões de dólares e, em
2006, a previsão é que saltem para 11,1 bilhões.
O estudo do Gartner mostra também que o fa-
turamento no mundo obtido com as ligações
pelo sistema convencional de telefonia, chama-
do de PSTN (Public Switched Telephone Net-
work), vem caindo ano a ano: de 229,2 bilhões
de dólares em 2004 para 224,2 bilhões em 2005
e com estimativa de baixar para 211 bilhões em
2006. Para 2009, o Gartner prevê uma receita
global de 15,6 bilhões de dólares em chamadas
VoIP e de 166,4 bilhões em ligações pelo PSTN,
"As chamadas tradicionais estão acabando", diz





Juan Ignacio Fernandez, analista de infra-estru-
tura de telecomunicações do Gartner.

No Brasil, as grandes operadoras se mexem
em direção ao VoIP em diferentes velocidades.
A Brasil Telecom, por exemplo, lançou em ja-
neiro um serviço chamado VoIP Fone, que tem
como alvo principal as pequenas e médias em-
presas. Quem saiu na frente, no entanto, foi a
GVT, que desde 2004 oferece serviços basea-
dos na tecnologia VoIP tanto para residências
como para empresas. "O VoIP destrói o concei-
to de ligações de longa distância", destaca Pau-

lo Humberto Gouvêa, vice-presidente para o
mercado corporativo da GVT.

A última Pesquisa INFO "As 100 Empresas
Mais Ligadas do Brasil" realizada em março de
2005, revelou que 79% das corporações que
mais utilizam tecnologia no país já aderiram ao
VoIP. Nas pequenas e médias empresas, no en-
tanto, a realidade é outra. Um levantamento do
Yankee Group, feito em julho do ano passado,
mostrou que a penetração dessa tecnologia ain-
da é baixa em companhias desses portes. Segun-
do a pesquisa, apenas 14% das pequenas em-





presas e 17% das de médio porte utilizam algu-
ma solução de VoIP. E para que? A maioria para
substituir as ligações convencionais de longa
distância, nacional e internacional.

"Apesar de ser uma tecnologia fantástica, que
permite oferecer uma série de novos serviços, o
principal apelo do VoIP para as pequenas e mé-
dias empresas ainda é a redução de custos", afir-
ma Luís Minoru Shibata, diretor do Yankee
Group para a América Latina. De acordo com
cálculos do instituto feitos no final do ano pas-
sado, é possível economizar, em média, de 20%
a 30% nas chamadas dentro do país usando
VoIP. Em uma pesquisa com 600 empresas de
pequeno e médio porte do país, realizada no fi-
nal do ano, a IDC detectou uma forte disposição
desse segmento em adotar o VoIP. Entre 14 so-
luções de TI com maior chance de investimen-
to em 2006, essa tecnologia ficou em segundo
lugar — atrás apenas de segurança. Antes, ela
aparecia no quinto lugar da lista.

Dependendo do caminho seguido, VoIP pode
exigir muito ou pouco investimento. Empresas
pequenas podem adotar a linha do softfone,
instalando programas simples nos computado-
res, a custo zero. Companhias maiores, que já
usam tecnologias sofisticadas, tendem a procu-
rar soluções mais complexas e com muito mais
recursos. É o caso da FGV de São Paulo.

Há dois anos, a FGV trocou seus PABX tradi-
cionais por centrais híbridas da linha HiPath, da
Siemens, às quais estão ligados cerca de 600 ra-
mais, distribuídos entre os seus cinco conjun-
tos de prédios. Desse total, um terço tem um te-
lefone IP na ponta. Em setembro, a universidade
começou a avaliar o OpenScape, aplicativo de-
senvolvido pela Siemens em parceria com a Mi-
crosoft que permite adicionar uma série de faci-
lidades à central HiPath. Uma delas é o rotea-
mento das ligações, usado pelo professor Si-
mantob. Para que esse recurso funcione, quando
sai de sua sala ou do escritório, o usuário preci-
sa informar ao OpenScape onde estará e o nú-
mero do telefone, fixo ou celular, para o qual as
chamadas devem ser transferidas — ou definir
outro procedimento, como transformar os reca-
dos de voz para serem enviados por e-mail. "Dá
para programar regras para cada caso: por exem-
plo, se a ligação for do presidente da empresa,

deve ser transferida para o celular", diz Moacyr
Fioravante, superintendente de TI da FGV.

Facilidades como essa, naturalmente, exigem
um certo investimento. A própria Siemens, que
no ano passado vendeu mais de 8 mil telefones
IP no Brasil, reconhece que o preço ainda é um
obstáculo para a disseminação dessa tecnologia.
"O brasileiro pensa duas vezes antes de trocar
seu telefone analógico de 20 dólares por um te-
lefone IP, que, conforme o modelo, pode chegar
a 300 dólares", afirma João Arnoldi, gerente de
produtos de comunicação da Siemens. Esse é o
principal motivo pelo qual a tecnologia IP re-
presentou apenas 3% do total de linhas PABX
comercializadas no país em 2005 — estimado
em 1,8 milhão. Neste ano, Arnoldi espera que o
percentual de linhas IP aumente para 10%. Para
isso, ele conta com a queda nos preços dos
equipamentos e, principalmente, com a dispo-
sição das empresas em investir em soluções
destinadas a trazer ganhos de produtividade.

Nem sempre vale a pena investir em uma no-
va central ou em telefones IP para usufruir os
benefícios do VoIP. Até porque o tempo de vida
útil de um PABX é bem maior do que o de um
computador — pode chegar a até 15 anos. "Só
vale a pena trocar o equipamento se a quantida-
de de ligações DDD e DDI for muito alta, ou se
a empresa precisa de recursos para atender me-
lhor o cliente", diz Mauro Peres, diretor de con-
sultoria da IDC Brasil. O que não quer dizer que
se vá abrir mão da tecnologia. "É possível come-
çar a usar VoIP gastando pouco, optando pelos
serviços de operadoras especializadas ou até
mesmo pelo softfone" afirma Peres.

"Enquanto o telefone IP custar dez vezes
mais do que o analógico, não vai haver substi-
tuição total", diz Lourinaldo Silva, diretor de so-
luções corporativas da Alcatel — que desenvol-
veu centrais PABX híbridas, baseadas em am-
biente Linux, para tornar seu preço mais com-
petitivo. "Não temos a pretensão de substituir
completamente a telefonia convencional", afir-
ma José Francisco Cavalcanti, presidente da
TMais, uma entre dezenas de operadoras VoIP
que surgiram nos últimos dois anos no Brasil. "A
idéia é colocar algumas linhas IP na empresa,
como complemento, para serem usadas nas li-
gações interurbanas e internacionais".



capa

POR ROSA SPOSITO

D
os programinhas gratuitos no PC
aos sofisticados telefones IP, o
princípio da tecnologia VoIP é ba-
sicamente o mesmo: converter a
voz das ligações em pacotes de

dados, para que ela possa viajar pela internet
junto com outros tipos de arquivos. Tudo de
graça ou por um precinho camarada. Só que
existem várias formas de fazer isso — e aí en-

tram os diferentes recursos e modalidades de
VoIP. A escolha de um ou outro depende, prin-
cipalmente, do quanto se está disposto a gastar
e também da qualidade e das facilidades dese-
jadas na hora de fazer a ligação.

O recurso mais comum e que exige menos
investimento são os programas chamados de
softfone — como o Skype —, que funcionam
como um telefone no computador. Em geral,
eles são a porta de entrada para a telefonia IP, já
que são gratuitos, eficientes e fáceis de usar.
Basta fazer o download, instalar o software no
PC e criar uma conta no serviço. As ligações
são feitas pelo próprio micro, que deve se co-
nectar à internet por banda larga e ser equipa-
do com um headset (acessório que reúne fone
de ouvido e microfone) para dar privacidade
às conversas. Se a chamada tiver como desti-
no outro computador e, portanto, trafegar
apenas pela internet, seu custo será zero. A
desvantagem é que não há garantia de quali-
dade da chamada, já que ela circula por uma
rede aberta, disputando espaço com outros
dados. Mas isso não chega a ser um problema,
uma vez que a qualidade não está assim tão
distante da telefonia convencional. Essa op-
ção costuma ser usada por empresas peque-
nas, que têm filiais em várias cidades, e que-
rem se livrar de contas pesadas de interurba-
nos. É também uma alternativa atraente para



pequenos negócios que falam a toda hora com
o exterior — e recebem a conta dos DDIs co-
rno uma paulada mensal e dolorosa.

Para empresas que já têm uma rede de dados
baseada no protocolo da internet, por exemplo
interligando suas filiais ou escritórios no país
— ou até fora dele —, uma alternativa é usar es-

sa infra-estrutura para também transmitir voz,
eliminando os interurbanos e ligações interna-
cionais de uma maneira mais organizada. É só
adicionar alguns elementos na rede, como pla-
cas de voz nos roteadores, além de mecanismos
de gerenciamento — entre outras coisas, para
dar prioridade aos pacotes de voz em relação a
outros arquivos. "Voz é um tipo de comunica-
ção em tempo real e não pode ter atrasos", afir-
ma Luiz Machado, gerente de comunicação IP
da Cisco do Brasil. "Por isso, esses pacotes de-
vem ter prioridade de tráfego na rede".

Mas como a rede pode saber que aquele é
um pacote de voz, de uma ligação de trabalho,
e não um arquivo com o download do último
sucesso da Madonna, que algum funcionário
entediado está querendo baixar? Antes de
mais nada, esse pacote de voz precisa ser
marcado, identificado — o que é feito pelo te-
lefone IP ou por outro elemento inteligente da
rede. A partir daí, o pacote de voz passa a ter
um tratamento especial, graças à ajuda de pro-
tocolos como o MPLS (Multiprotocol Label
Switching), que desempenha funções de enge-
nharia de tráfego, buscando o caminho mais
rápido para o seu transporte.

PARA TELEFONES COMUNS
Quem quiser usar o softfone para ligar do PC
ou notebook para telefones comuns, fixos ou
celulares, também pode. Só que, nesse caso, é
preciso se cadastrar em serviços como o
SkypeOut, o TVA Voz, ou o Vono (lançado pe-
la GVT para concorrer com o Skype), e comprar
créditos para as ligações — a um preço bem
mais baixo do que o cobrado pelas grandes
operadoras de telefonia. No Vono, por exemplo,
o minuto de ligação local para telefones fixos
de 146 cidades brasileiras onde a GVT está pre-
sente custa 11 centavos. Para outras cidades do
Brasil e para outros 25 países do mundo, a tari-



fa fica em 25 centavos o minuto. Só para com-
parar, uma ligação via Embratel do Rio de Janei-
ro para Salvador sai 58 centavos o minuto. De
Curitiba para Nova York, 99 centavos o minuto.

O motivo do preço mais em conta ê sim-
ples: boa parte do percurso da chamada que
sai do computador é feito pela internet. Só na
etapa final, já próxima do destino, ela é trans-
ferida para a rede telefônica convencional. "A
idéia é tirar o custo do pedágio que se paga
para as várias operadoras envolvidas em uma
ligação", explica Luiz Cláudio Abad, vice-pre-
sidente da empresa fluminense de VoIP Taho.
"Por isso, a voz é levada pela internet até o
ponto mais próximo do seu destino, onde é
entregue à operadora local".

Esse mesmo percurso também é seguido pe-
las chamadas que saem dos telefones IP ou dos
adaptadores ATA (Analog Telephone Adaptor),
que se acoplam aos aparelhos convencionais,
para a rede de telefonia convencional. A princi-
pal vantagem desses aparelhos, em relação ao
softfone, está na independência do computa-
dor. Para fazer e receber ligações pela rede IP, o
micro nem precisa estar ligado. Basta que o te-
lefone IP, ou o ATA, esteja conectado no mo-
dem de banda larga ou em um roteador da rede.
O funcionamento é exatamente igual ao de um
telefone comum — o que torna o uso mais fá-
cil —, porém com a vantagem das tarifas mais
baixas da telefonia IP.

A desvantagem está no preço desses apare-
lhos, ainda um tanto elevado no Brasil. Um te-
lefone IP custa no mínimo 400 reais, depen-
dendo do modelo. O adaptador ATA, um pe-
queno dispositivo que permite fazer as chama-
das IP usando um telefone convencional (plu-
gado nele), também está nessa faixa de preço.
Sua função é converter os sinais analógicos do
telefone comum em sinais digitais, para que
possam ser transmitidos pela rede IP. A vanta-
gem é que, por ter tamanho reduzido, o ATA
pode ser levado com o usuário para qualquer
lugar. Assim, do quarto de um hotel equipado
com conexão de banda larga, por exemplo, dá
para fazer ligações de longa distância sem cus-
to (se na outra ponta também houver um ATA),
ou com preço mais em conta. Basta ligar o dis-
positivo no próprio telefone do quarto.



Anote!

Vo -Wi-Fi
A sigla é estranha, mas tem futuro. E já está aí na esquina
POR ROSA SPOSITO

S
e você abomina siglas e já esta
pensando em virar a página, faça
um esforço para chegar pelo me-
nos ao fim deste parágrafo. Vo-
Wi-Fi (Voice over Wi-Fi) é uma

das tendências mais promissoras para fazer
ligações pela internet. Libera as pessoas do
computador, dos cabos, do escritório. Com
Vo-Wi-Fi dá para telefonar por uma pe-

chincha de qualquer lugar, a qualquer hora,
para onde for, usando as redes sem fio, seja
a da sala de espera de uma empresa amiga
ou o hotspot de um aeroporto. Com Vo-
WLAN, uma sigla ainda mais estranha, que
vem da expressão em inglês Voice over Wi-
reless Local Área, da para telefonar dentro
de sua rede local sem fio — a flexibilidade
diminui, mas a economia não.



"As tecnologias wireless, como o Wi-Fi e
o WiMAX, vão ajudar a difundir o VoIP no
Brasil", afirma Alexandre Alves, vice-presi-
dente de TI e marketing da Transit Tele-
com, uma das empresas que oferece
serviços VoIP no país. Segundo ele, o gran-
de obstáculo para a disseminação da voz so-
bre IP no Brasil está na limitação do acesso
à banda larga, especificamente na última
milha — ou seja, no trecho que vai da cen-
tral da operadora de telecomunicações até o
usuário. "Hoje, a última milha está nas mãos
das grandes operadoras", diz Alves. Com as
redes sem fio, a intenção é fazer a banda lar-
ga — e, conseqüentemente, o VoIP — che-
gar a um número maior de usuários.

Alves adianta que a Transit Telecom está
desenvolvendo um serviço voltado para pe-
quenas empresas e residências que permiti-
rá a transmissão de voz sobre IP em redes
Wi-Fi. A operadora pretende lançar o pro-
duto até meados do ano. Mas, por enquan-
to, ainda está fazendo testes de cobertura e
de qualidade de áudio, usando telefones IP
Wi-Fi de diferentes fornecedores — entre
eles, Siemens e UTStarcom (neste caso, com
o modelo F-1000, que a americana Vonage
adotou no serviço que está oferecendo aos

seus assinantes nos Estados Unidos).
A Skype também está de olho no Vo-Wi-

Fi. Em janeiro, ela anunciou um acordo com
a Netgear, com o objetivo de lançar no mer-
cado o primeiro telefone móvel Skype para
redes sem fio. O produto deverá estar
disponível ainda neste primeiro trimestre e
vai permitir que os usuários façam ligações
pelo Skype de qualquer hotspot, sem pre-
cisar de um computador.

A tendência de integração do VoIP às re-
des sem fio já chegou também ao celular —
CDMA e GSM. "Em breve, teremos telefo-
nes Wi-Fi/GSM e Wi-Fi/CDMA", diz Luiz
Machado, gerente de comunicação IP da
Cisco. A idéia ê ter um só aparelho, que fun-
cionará como celular e, também, como um
ramal sem fio de uma empresa. Assim,
quando estiver fora do escritório e não tiver
nenhum hotspot por perto, o usuário fará
suas ligações normalmente pela rede celular.
Porém, quando entrar na empresa ou em um
lugar com rede Wi-Fi disponível — como
um hotel, por exemplo —, poderá usar essa
infra-estrutura para continuar falando a um
custo mais baixo do que o da telefonia celu-
lar. "A comutação da chamada da rede celular
para a Wi-Fi é automática", explica Machado.



No Brasil, a Claro é uma das operadoras
que vem investindo nessa tendência. Ela se
aliou à Intel, Microsoft e QTek para ofere-
cer ao mercado corporativo um aparelho
sem fio que reúne as funções de Pocket
PC, com conexão Wi-Fi, e de telefone ce-
lular GSM/GPRS. Com ele, é possível a-
cessar a rede Wi-Fi da Claro — montada
em parceria com a Vex —, que atinge até 11
Mbps de velocidade.

LIGAÇÕES PELA WAN SEM FIO
A Universidade Anhembi Morumbi já utili-
za, há quase dois anos, uma rede sem fio de
longo alcance (WAN) para passar as liga-
ções telefônicas entre seus campi espalha-
dos pela cidade de São Paulo — a distâncias
que chegam a até 20 quilômetros. Para isso,
utiliza links de rádio fornecidos pela Imp-
sat, com velocidade de até 2 Mbps, e rotea-
dores Cisco equipados com recursos para
garantir a qualidade do serviço.

A voz sai de telefones analógicos, passa
por um PABX HiPath, da Siemens, que fun-
ciona como gateway IP, transformando-a
em pacotes digitais. Esses pacotes são en-
viados para a rede local e, quando o destino
é outro campus, são encaminhados para o
roteador, que usa a conexão de rádio para
fazer o transporte. "A vantagem ê que não
pagamos a ligação local entre os campi", diz
Fábio de Souza, engenheiro de redes da
Universidade Anhembi Morumbi. "Além
disso, na hora de ligar, é só digitar o ramal".

Já a empresa de software SAS Institute
praticamente aboliu os telefones de seus
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília. Para fazer e receber ligações, seus
funcionários utilizam softfones, instalados
em notebooks e em micros de mesa equipa-
dos com headsets. Toda a transmissão é
feita pela rede Wi-Fi da empresa — padrão
802.11g —, por onde trafegam também os
dados, na velocidade de até 2 Mbps. "Ga-
nhamos produtividade", afirma Milton Isi-
dro, diretor-geral do SAS para a região Sul
da América Latina. "Estamos sempre mó-
veis, mesmo dentro da empresa".

Nos Estados Unidos, os hospitais estão
aderindo rapidamente ao Vo-Wi-Fi. O
Overlake Hospital Medicai Center, de
Washington, por exemplo, vem usando essa
tecnologia há três anos, para facilitar o
acesso dos médicos e, principalmente, das
enfermeiras a informações. Isso é feito por
intermédio de sua rede 8o2.11b/g, à qual es-
tão conectados equipamentos Avaya e tele-
fones IP da Cisco. O Hospital Central
Pediátrico da Califórnia também começou a
transmitir voz pela sua rede 802.11b em
meados de 2003.

Já o UC Davis Medicai Center, de Sacra-
mento, pretende usar a rede Wi-Fi para aju-
dar a reduzir o número de linhas fixas em
40% e o de pagers em 90%, nos próximos
anos. De quebra, o hospital quer diminuir a
variedade de dispositivos hoje utilizados
para acessar informações e mensagens de
todos os tipos — e-mail, voice mail, pager,
rádio etc.



Skype
A popularidade do serviço deflagrou
uma revolução nas telecomunicações
POR ROSA SPOSITO

5 288 494: esse era o nume-
ro de pessoas no

serviço Skype às duas e meia da tarde do dia 3
de março, uma sexta-feira. Isso dá bem a idéia
da popularidade que o Skype alcançou em pou-
co mais de dois anos de vida. E é um indicador
da verdadeira revolução que a tecnologia VoIP
está provocando no universo das telecomunica-

ções. "A idéia de cobrar ligações telefônicas per-
tence ao século passado", diz o sueco Niklas
Zennstrom, 39 anos, presidente e um dos fun-
dadores da Skype. A afirmação resume o obje-
tivo que o levou — junto com o dinamarquês
Janus Friis, de 29 anos — a criar um software
gratuito que usa os princípios da tecnologia
peer-to-peer, ou ponto a ponto, o popularíssi-



mo P2P, para permitir que as
pessoas façam ligações para
qualquer lugar do mundo pela
internet, a custo zero ou com
tarifas muito pequenas, em re-
lação aos preços das chamadas
convencionais de longa dis-
tância. "Quando começamos a
Skype, queríamos transformar
a indústria de telecomunica-
ções e causar um grande im-
pacto, ao permitir que o mun-
do todo fale sem pagar", reve-
lou Zennstrom em uma entre-
vista à revista BusinessWeek.

É o que, de fato, vem acon-
tecendo. O software desenvol-
vido pela empresa, também
chamado Skype, já bateu na
casa de 250 milhões de down-
loads. O serviço, disponível
em 27 línguas e em quase to-
dos os países do mundo, tem
mais de 75 milhões de usuá-
rios. E essa base não pára de crescer: segundo
Janus Friis, a cada dia cerca de 150 mil novos
usuários aderem ao Skype. Qual o motivo de
tanto sucesso? Em primeiro lugar, a tecnologia
adotada. Zennstrom e Friis já tinham uma expe-
riência absolutamente fora da curva em P2P,
quando fundaram a Skype. Antes dela, eles cria-
ram nada menos que o KaZaA — serviço de
download gratuito de música que arrebatou fãs
pelo mundo inteiro até ser colocado a nocaute
pelas grandes gravadoras. "O sucesso do KaZaA
nos fez pensar onde poderíamos usar a tecnolo-
gia PaP para resolver problemas reais", disse
Zennstrom à revista INFO, em fevereiro de
2005. "Percebemos que o VoIP estava por aí há
dez anos, mas não funcionava bem. Então deci-
dimos criar um telefone baseado em P2P".

O segredo está no uso de uma rede global e
descentralizada, cujo poder aumenta na medida
em que cresce o número de usuários conecta-
dos. "As chamadas são direcionadas, via P2P,
entre os computadores dos interlocutores, sem
passar por um servidor", diz Zennstrom. "A rede
nunca é limitada pelo tamanho dos servidores".
Como não precisa de servidores centrais, o cus-

to marginal de cada ligação
dentro da rede é zero. Por isso,
as chamadas entre usuários do
Skype são gratuitas.

Em setembro do ano passa-
do, depois de muitas especu-
lações, a Skype foi comprada
pela gigante de leilões eBay. Ao
comentar o negócio, Zenns-
trom disse que esse era um
passo rumo ao próximo capí-
tulo da história da empresa.
Para manter sua trajetória de
crescimento, a Skype vem re-
forçando as parcerias tanto
com operadoras de telefonia
como com fabricantes de
hardware. No caso das opera-
doras, as parcerias são funda-
mentais para a oferta de servi-
ços como o SkypeOut, que
permite fazer ligações do PC
para telefones fixos ou celula-
res, e o Skypeln (veja box).

Embora não seja tão popular, a Skype vem
crescendo também no universo corporativo. Pa-
ra atender esse mercado, criou até o Skype
Group s — uma nova modalidade de venda de
créditos para as ligações, com valores maiores do
que o permitido para usuários residenciais.

Text Box
Fonte: Info SMB, n. 2, p. 16-31, mar./abr. 2006.




