
um aparelho de celular que conecta o
usuário com o Skype, programa que
permite telefonar de graça pela inter-
net. Com ele, será possível falar gra-
tuitamente com qualquer um dos 246
milhões de usuários do Skype no mun-
do. O celular à venda no Reino Unido
deverá chegar a outros sete países em
breve. (O Brasil ainda não está na lista.)
É o primeiro exemplo de telefone que
já vem preparado para fazer ligações
usando a internet sem fio, em vez da
rede das operadoras de celular.

Antes do lançamento, duas outras
operadoras de celular já usavam os re-
cursos da internet para oferecer cha-
madas gratuitas. A americana T-Mobi-
le lançou em julho um serviço que usa
as redes sem fio, conhecidas como wifi,
para transmitir voz. Quando saem das
áreas cobertas por essas redes, as cha-
madas são automaticamente transferi-

das para a rede convencional de telefo-
nia celular. Para garantir a qualidade
das chamadas, a T-Mobile oferece um
aparelho que distribui a internet sem
fio pela casa. A outra operadora com
um serviço semelhante é a irlandesa
Cubic Telecom. Por US$ 42, é possível
fazer chamadas ilimitadas
nas redes wifi. A novidade
do Skype é que, pela pri-
meira vez, ele abre esse
serviço para centenas de
milhões de pessoas.

Trazer para o celular a
transmissão de voz pela
internet - tecnologia cha-
mada VoIP - parece ser o
caminho natural do mer-
cado. A revolução da VoIP
nos celulares pode ser ainda
maior que na telefonia fixa. Para falar por
telefone pela internet, como no Skype, é
preciso ter um computador conectado
com a rede. Como o celular é mais barato
que o computador, a quantidade de pos-
síveis beneficiados é bem maior.

Qual será o futuro das operadoras
de celular? "A 3 Mobile é competitiva e
quer atrair mais clientes. Dependendo
do sucesso, as outras podem seguir o
mesmo caminho", diz Eduardo Tude,
presidente da Teleco, consultoria espe-
cializada em telecomunicações. A lei
garante às operadoras o direito de pres-
tar o serviço de VoIP, pois trata-se ape-
nas de uma nova tecnologia. De acor-
do com Tude, elas deverão cobrar uma
tarifa fixa pela VoIP e tarifas normais
pelo uso da rede celular tradicional.

Nos Estados Unidos, a VoIP tem
mais abrangência, pois há
mais pontos de conexão
gratuita com a internet
sem fio. Mas o Brasil segue
a mesma tendência. Se-
gundo dados da Linksys,
uma das maiores empre-
sas de infra-estrutura em
redes sem fio no mundo,
as vendas de equipamen-
tos para montar redes sem
fio aumentaram 150% em
2006 e devem crescer mais

120% neste ano. Diante disso, as ope-
radoras Claro, TIM e Vivo afirmam
estudar a transmissão de voz pela in-
ternet, mas ainda não têm planos de
implantá-la. Os brasileiros ainda terão
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lançaram na semana passada no
Reino Unido o "3 Skypephone",

de esperar pelo Skypephone.
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