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A internet tem feito nascer e
renascer um mundo de proje-
tos colaborativos, que buscam
a paz, o entendimento, a me-
lhoria do mundo, a democrati-
zação da cultura. São sonhos
quase utópicos. Um dos que
estão renascendo é o Esperan-
to, língua universal, lançada
em 1887 pelo professor polo-
nês Lázaro Zamenhof e que
pretende tornar-se a segunda
língua de cada povo. É falada
por 2 milhões de idealistas
(www.esperanto.org) em todo
o mundo. Com a Web, essa lín-
gua internacional talvez ganhe
nova força.

O Linux, sistema operacio-
nal aberto e livre, é outra uto-
pia que desafia os céticos
(www.linux.org). Criado em
1991 por Linus Torvalds, jo-
vem finlandês, é excelente fer-
ramenta didática para a educa-
ção, embora não faça milagre
nem inclua digitalmente mi-
lhões de pessoas, como so-
nham alguns. Mas o simples fa-
to de ser um sistema Unix-like
lhe garante um grande futuro.

A terceira quase-utopia que
emerge com grande força em
todo o mundo é a Wikipédia,
enciclopédia virtual, online,
fundada em 2001 por Larry
Sanger, professor-convidado
de Filosofia da Universidade
do Estado de Ohio e Jimmy
Wales, empreendedor na inter-
net. Esse projeto de difusão in-

ternacional do conhecimento
está aberto à colaboração e ao
acesso de qualquer ser humano
(http//en.wikipedia.org).

NOVA UTOPIA
Parece milagre, mas a Wikipé-
dia existe, funciona e está dan-
do certo – pelo menos até aqui
– numa velocidade maior do
que a língua universal e o soft-
ware aberto. Redescobri essa
enciclopédia virtual há uma se-
mana, ao participar do (exce-
lente) Seminário sobre Tecno-
logias da Informação no Desen-
volvimento da Internet Avança-
da (Tidia), no Centro Rebou-
ças, em São Paulo.

Você já imaginou o que sig-
nifica um site que permite ao
usuário não apenas consultar,
acessar todas as seções, mas
escrever artigos sobre qual-
quer tema, ampliá-los, comple-
tá-los, corrigi-los, editá-los,
opinar, discordar e participar
de discussões sobre tudo, no
mais alto nível? Pois assim
tem sido. Não há trote nem bai-
xaria. A Wikipédia é apresen-
tada mundialmente em 80 idio-
mas, ou seja, em praticamente
todas as línguas do mundo. O
melhor de tudo é que o site em
português já tem quase 30 mil
artigos (http//pt.wikipedia.
org).

Mas que é wiki? No jargão
criado para essa enciclopédia
virtual, wiki é uma coleção de

páginas da web conectadas en-
tre si e abertas à visitação e à
modificação (ou edição) por
qualquer pessoa a qualquer mo-
mento. O conceito de wiki e o
programa foram inventados
por Ward Cunningham.

Curiosamente, o jornal The
New York Times publicou, na
quarta-feira passada, matéria
sobre o site, comentando um
dos mais raros casos de blo-

queio temporário de um artigo
da Wikipédia. A história de
George W. Bush, aberta à con-
tribuição mundial, está causan-
do as mais acirradas controvér-
sias. Mas essas divergências se-
rão resolvidas. Se você quer
ver o estado atual da biografia
do presidente americano, use
diretamente o link www.wiki-
p e d i a . o r g / w i k i / G e o r -
ge_W._Bush. E ria à vontade.

PLURALIDADE
Em matéria de curiosidade e di-
versidade, nunca vi nada igual à
Wikipédia. Nesta semana, li arti-
gos tão curiosos como os seguin-
tes: o sucesso de um novo bidê
high-tech japonês; a história do
Templo da Lembrança, em Mel-
bourne, na Austrália, que home-
nageia os 60 mil mortos austra-
lianos na Primeira Guerra; a ex-
plosão com dinamite de baleias
que morreram na praia; a histó-
ria de Theo van Gogh, o cineasta
holandês de 47 anos assassinado
no dia 2 deste mês, em Amster-
dã; a hipótese de que os dinos-
sauros polares tenham vivido na
Austrália durante o período pleis-
toceno, quando aquele continen-
te e a Antártida ainda estavam in-
terligados.

OBJETIVOS
Segundoos organizadores, o obje-
tivo central da Wikipedia é criar
uma enciclopédia livre e confiá-
vel capaz de transformar-se, pro-
gressivamente, na maior enciclo-
pédia da História, tanto em ampli-
tude como em profundidade.

E para a tranqüilidade de to-
dos, não há nenhum grupo econô-
mico ou corporação por trás da
Wikipédia. Quem a administra é
uma organização filantrópica cha-
mada Fundação Wikimédia, que
também gerencia a operação de
projetos similares como o Wik-
cionário (um wiki dicionário), a
Nupedia eoutros, alémde ser pro-

prietária desses domínios. No
princípio, a dona dos servidores
utilizados pela enciclopédia vir-
tual era a Bomis, Inc., companhia
cujo proprietário era o Jimbo Wa-
les, atualmente o financiador dos
custos operacionais do site.

A Fundação Wikimédia, ao
anunciar que substituía a Bo-
mis, esclareceu também que se
tornava proprietária de todos
os nomes de domínio bem co-
mo do equipamento técnico.
Cada usuário, ao contribuir
com seus artigos nesse site,
concorda com a chamada licen-
ça de documentação livre de
forma que os artigos sejam con-
siderados de conteúdo aberto e
possam ser reproduzidos livre-
mente sob a mesma licença.
Quem quiser informações mais
detalhadas pode acessar os
itens de copyright e de pergun-
tas mais freqüentes no site da
Wikipédia, em português.

Resolvi me tornar um wikipe-
dista. Quem quiser se tornar um
desses usuários-autores precisa
estar disposto a fazer um peque-
no esforço de colaboração, co-
mo já ocorre com centenas de
milhares de pessoas no mundo.
É essencial, no entanto, saber co-
mo se edita cada artigo, cada pa-
rágrafo ou informação que este-
ja incompleta ou incorreta.
Além da ousadia de corrigir
qualquer imprecisão ou erro, pre-
cisa também ser polido, respeito-
so, cordial e transparente.●

http://link.estadao.com.br
Informações complementares no site:

ForadoPaís, celularpesanobolso
Operadorasbuscamtornarmaisacessíveloroaminginternacional,enquantoosclientesreclamamdopreçoedacomplexidade

●● OPERADORA: Verifique se sua
prestadora de serviço tem acordo
de roaming para o país a ser visita-
do.

●● SAÍDA: Habilite o serviço na cen-
tral de atendimento, se for a primei-
ra vez.

●● PREÇO: Informe-se bem sobre as
tarifas, porque o serviço pode sair
caro.

●● PERIGO: As chamadas recebi-
das pagam tarifa de deslocamen-
to e também pesam no bolso.

●● GSM: O celular precisa funcio-
nar também em 1,9 GHz, em via-
gens nas Américas.

●● CDMA: Os clientes da Vivo pre-
cisam pegar um celular GSM com
a empresa para visitar a Europa e
alguns países da África e da Ásia.

●● CARTÃO: Com celular GSM, a
compra de um SIM card local po-
de ser melhor que pagar o serviço
de roaming.

SURPRESA – Depois de 11 dias de viagem internacional, o executivo Fabian de La Rúa recebeu uma conta de celular de R$ 11,5 mil

ANTES DE VIAJAR

Alguns cuidados que
o cliente deve tomar

TELECOMUNICAÇÕES

Renato Cruz

Fabian de La Rúa levou um sus-
to ao receber a conta do celular
depois de visitar a Alemanha e o
México por 11 dias. O valor? R$
11.500. “Usei meu celular GSM
na viagem, e ele funcionou per-
feitamente”, disse De La Rúa,
presidente da Pmovil, empresa
que desenvolve toques e servi-
ços para telefones móveis. “O
problema foi o preço. Cheguei a
pagar R$ 24 por minuto. Não
tem justificativa.” O serviço que
permite o uso do celular em ou-
tros países chama-se roaming in-
ternacional.

Por trabalhar com celulares,
De La Rúa tem aparelhos da
TIM, da Claro, da Oi e da Vivo.
Ele desistiu de usar o roaming.
Agora, para viajar, costuma le-
var um aparelho GSM e compra
um SIM card – cartão de identifi-
cação, que armazena o número
do aparelho – do país visitado, o
que permite a ele fazer chama-
das a preço local e deixar de pa-
gar taxa de deslocamento.

Argentino, o executivo tem
um cartão de seu país de origem
e outros da Espanha, Alemanha
e Itália. “Troco o cartão do apare-
lho e compro€ 10 ou€ 20 de cré-
dito”, afirmou De La Rúa. Para
ligar para o Brasil, usa um cartão
pré-pago para ligações interna-
cionais, de US$ 60 ou US$ 70.
“Deixo uma mensagem gravada
em meus celulares do Brasil,
dando o número que estou utili-
zando durante a viagem.”

O preço alto é a principal re-
clamação das pessoas que le-
vam os celulares em viagens.
Outra queixa está na dificulda-
de em calcular quanto se está
gastando. Normalmente, o
cliente fica sabendo do preço
real do serviço somente quando
chega a conta. Isto porque, na
maioria dos casos, o valor pago
depende de uma série de variá-

veis, como a operadora que está
recebendo o visitante, horário e
dia da semana.

Com a proximidade das férias
de fim de ano, as empresas brasi-
leiras de celulares buscam sim-
plificar o serviço de roaming in-
ternacional e reduzir seu preço,
com o objetivo de incentivar sua
adoção. A Vivo simplificou sua
tabela de roaming internacional,
inicialmente para clientes de São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Bahia e Sergipe. Nos Esta-
dos Unidos, as chamadas dentro
do país custam US$ 0,95 o minu-
to e as ligações para o Brasil
US$ 1,99 o minuto. Na Europa,

as chamadas dentro do país cus-
tam € 0,95 e as ligações para o
Brasil € 1,99. “Antes, havia
mais de mil tarifas diferentes”,
disse o diretor de Negócios de
Dados da Vivo, Roger Solé. “O
cliente nunca sabia quanto iria
pagar.” A nova tabela da Vivo
funciona desde o mês passado.

“Os concorrentes chegam a
cobrar € 5 ou € 6 por minuto”,
afirmou Solé. A Vivo oferece
roaming automático, em que o
cliente leva o aparelho que usa
aqui, para 12 países, que in-
cluem os EUA e a Argentina,
principais destinos dos brasilei-
ros. Para outros 108, o cliente

precisa pegar numa loja da em-
presa um aparelho emprestado,
com tecnologia GSM. A tecnolo-
gia da Vivo é o CDMA, ausente
na Europa. A empresa ainda não
tem roaming para o Japão. De
acordo com Solé, o volume de re-
ceitas com o roaming internacio-
nal ainda é pequeno.

A TIM tem 111 acordos de
roaming, para 89 países. No Ja-
pão, o cliente da operadora pode
usar seu próprio SIM card, car-
tão de identificação, e alugar um
celular de terceira geração (3G)
da NTT DoCoMo. Apesar de a
tecnologia 3G ainda não estar
disponível no Brasil, os apare-

lhos são compatíveis com os car-
tões da tecnologia GSM, usada
pela TIM.

A tabela da TIM varia de acor-
do com o país e a operadora que
recebe o cliente, mas isto deve
mudar em breve. “Trabalhamos
os aspectos de oferta e de custos,
para tornar o serviço mais sim-
ples, com valores mais atrativos
para o cliente”, disse o gerente
de Roaming da TIM Brasil,
Eduardo Resende. Além do ser-
viço de voz, a empresa tem acor-
dos de roaming em dados, com
13 operadoras em 22 países.

De acordo com Resende, um
grande problema que afeta o ser-

viço de roaming internacional é
a carga tributária. Em Estados
com alíquota de 25% de ICMS,
como São Paulo, 47,3% do valor
pago pelos clientes são impos-
tos. “A carga tributária é maior
que no serviço local e uma das
mais pesadas do mundo para o
roaming”, disse Resende. A con-
corrente Claro tem acordos de
roaming com 88 operadoras em
69 países.●

Wikipédia, uma utopia do conhecimento
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