
Google lança serviço de telefonia pelo Gmail  
 
Ferramenta que concorre com Skype inicialmente só vale para os EUA  
 
Não há prazo para que serviço fique disponível para outros países; ligação para o Brasil 
custará US$ 0,04/min 
 
O Google anunciou ontem que usuários do Gmail poderão ligar para telefones diretamente do 
serviço de e-mail, em concorrência direta com o Skype e com as operadoras tradicionais de 
telefonia. 
 
Embora o Google já permitisse conversas de voz e videochat via Gmail, a empresa afirmou 
que, a partir de agora, também irá oferecer, pela primeira vez, ligações para telefones fixos e 
celulares -inicialmente, o serviço só vale para usuários nos Estados Unidos. 
 
O Google promete ligações gratuitas para telefones nos Estados Unidos e no Canadá até "pelo 
menos" o final deste ano e diz que irá cobrar tarifas baixas por ligações para outros países. 
 
A companhia afirmou que o preço de ligações para Reino Unido, França, Alemanha, China e 
Japão, por exemplo, seria de US$ 0,02 por minuto. 
 
Para o Brasil, o custo da ligação é de US$ 0,04 o minuto (R$ 0,07), segundo tabela divulgada 
pela empresa. 
 
O Google, que calcula contar com quase 200 milhões de usuários em seu serviço de e-mail, 
evitou oferecer, no entanto, uma data para que seus usuários fora dos EUA tenham o novo 
serviço à disposição, mas assegurou que "trabalha para que esteja disponível mais 
amplamente". 
 
Para fazer ligações pagas, o usuário precisa ter uma conta no Google Voices (serviço que, 
atualmente, só está disponível para usuários que vivem nos EUA) para poder comprar os 
créditos. 
 
A ferramenta funcionará da mesma forma que um telefone normal. Para fazer uma ligação, o 
usuário deve clicar na opção "ligar para telefone" em sua lista de amigos de chat ou digitar o 
número ou o nome do amigo com quem quer falar. 
 
O Skype, controlado pelo site de leilões eBay, já oferece os serviços de ligação para telefones, 
conversas de voz e videochat há tempos. 
 
A empresa afirmou no começo deste mês que busca levantar US$ 100 milhões com a abertura 
do seu capital em Bolsa de Valores. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 26 ago. 2010, Mercado, p. B12. 


