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Nos Estados Unidos, esse recurso já está disponível para uso em residências, a preços baixos.  
 
Quando Melody Wilt, que se tornou avó recentemente, fez o percurso de dez horas de carro de 
sua residência perto de Reading, Pensilvânia, para a casa de sua filha em Chapin, Carolina do Sul, 
para o Dia de Ação de Graças, ela levou consigo mais do que um peru defumado de dez quilos.  
 
Ela foi com uma câmera de internet USB, software sofisticado de teleconferência e uma visão 
inspirada na internet que lhe permitirá "visitar" a filha, mesmo depois que regressar ao lar. 
"Quero que ele consiga me ver, ouvir minha voz", disse ela referindo-se ao neto que nasceu três 
semanas antes, Joseph Sinclair Lewis. "Quero poder ler histórias para ele e compartilhar algumas 
das suas primeiras experiências em coisas diferentes", afirmou a avó, entusiasmada.  
 
A senhora Wilt, gerente de uma entidade regional de serviços educacionais, declarou que a 
tecnologia de teleconferência ficou tão boa, tem preço tão acessível e é tão fácil de se instalar e 
usar que ela sente-se bem à vontade para abrir um canal de vídeo de dois sentidos entre ela e 
seu neto quando ela não puder visitá-lo pessoalmente.  
 
"É muito oportuno que essa tecnologia tenha chegado a esse ponto", afirmou Wilt, 52 anos, pouco 
antes de iniciar a viagem ao sul junto com o marido, Arthur. "Parece a maneira perfeita para eu 
ver todas as mudanças pelas quais ele vai passar", disse, referindo-se ao neto.  
 
Não existem números definitivos de quantas pessoas usam a videoconferência com base na 
internet. Mas há uma evidência bem humorada de que a comunicação eletrônica frente a frente 
está conquistando espaço além da sala do executivo, e que os usuários domésticos usuais não são 
mais os fanáticos estereotipados que se esforçam para se verem mutuamente por webcams 
(câmeras ligadas à internet) pouco sofisticadas ligadas por modems lentos.  
 
"Foi uma fase de novidade", afirmou John Carey, professor de comunicações e administração de 
mídia na Escola de Administração da Fordham University, sobre a primeira onda de uso de 
webcams. "Eram em geral fãs de tecnologias e exibicionistas, pessoas que se mostram, e 
pornografia e outras coisas."  
 
Os consumidores de hoje têm mais opções. Um sistema mais sofisticado pode custar tanto quanto 
um televisor de tela plana de plasma. Algumas unidades de preço modesto, incluindo o Packet8 
VideoPhone, conectam-se a uma saída elétrica e usam a internet.  
 
Há muito tempo esteio de ficção científica, o conceito de poder ver e falar com alguém que está a 
uma grande distância, ou mesmo a curta distância, se arrastou durante décadas em laboratórios e 
emaranhados de pontos tecnológicos sufocantes. O principal foi a apropriada largura de banda, 
disse Robert C. Hagerty, executivo-chefe da Polycom, o líder de mercado em videoconferência, 
que produz o sistema PVX de US$ 149 que a senhora Wilt possui na Pensilvânia e decidiu instalar 
para a filha e o neto na Carolina do Sul.  
 
"Você precisa de uma boa conexão", observou ele, reconhecendo que a adoção de banda larga na 
América do Norte está aumentando rapidamente. Ele afirmou que a conexão típica de alta 
velocidade de hoje é capaz de carregar, em ambas os sentidos, pelo menos 128 kilobits por 
segundo que a "mídia rica" requer. Em outras palavras, essa é a linha básica para imagens em 
cores de qualidade de televisão que combinam razoavelmente bem com som igualmente nítido. 
Além disso, explicou Hagerty, melhorias significativas em software de videoconferência, como o 
novo padrão de compressão de vídeo H.264, estão ajudando a tornar a tecnologia mais eficiente e 
acessível.  
 



"Falamos com nossas mãos; mostramos nossa linguagem de corpo", comentou. "Perdemos todas 
essas coisas em uma conversa telefônica." Com a melhoria da videoconferência, acrescentou o 
professor, "recuperamos tudo aquilo".  
 
O professor Carey disse que o desejo dos consumidores por videoconferência tem sido em parte 
estimulado pela popularidade da mensagem instantânea de texto, que vem acrescentando 
capacidade de vídeo. Até os blogs, segundo ele, estão incluindo vídeo. "O que não funcionava há 
três anos, funciona razoavelmente bem agora", declarou.  
 
O professor afirmou também que testes iniciais de videofones descobriram que muitas pessoas, 
especialmente mulheres são afugentadas pela perspectiva de ser vistas por interlocutores antes 
de estarem preparadas para ser vistas. "Muitas pessoas receiam receber uma ligação de 
videofone e estar trajando roupão ou roupas íntimas".  
 
Suas preocupações foram atenuadas pela tecnologia, segundo ele. A maioria dos sistemas 
modernos dá aos usuários a opção de transmitir ou não sua imagem.  
 
Em Eagan, Minnesota, subúrbio de St. Paul, Greg Scott, um técnico em informações que trabalha 
voluntariamente para a Igreja Eagan Hills Allia nce, está instalando videoconferência de alta 
velocidade para ajudar as famílias locais a visitar eletronicamente pessoas amadas que estão no 
Iraque.  
 
Scott, membro da igreja e operador de uma companhia de tecnologia da informação na área, 
disse que realizou um teste do sistema com muito sucesso há um mês com o uso de largura de 
banda limitada. Mas suas expectativas aumentaram recentemente quando uma empresa de 
telecomunicações local doou uma conexão T1 para o projeto.  
 
"Isso vai permitir a muitos dos soldados que estão no Iraque conversar frente a frente com seus 
familiares aqui ", comentou Scott.  
 
Bryan Martin, o executivo-chefe da 8x8 em Santa Clara, Califórnia, fabricante de videofones 
Packet8, assinalou não ser surpresa que a comunicação rosto-voz exerce uma poderosa atração 
nas pessoas. A caixa em que seus fones são vendidos é coberta por quase uma dezena de 
palavras que significam alô em várias línguas. Mais revelador, talvez, é o convite impresso na 
caixa para "falar em cores".  
 
O fone Packet8 tem um display de cristal líquido de 10 centímetros, de modo que os usuários 
podem se ver mutuamente enquanto conversam. Martin disse que não precisa olhar mais além de 
sua própria residência para observar o calor humano que a comunicação de tela para tela 
consegue criar. Ele também disse que tivera ampla evidência dentro de casa de que o sistema é 
extremamente fácil de usar. "Estamos vendo que meu filho de quatro anos sabe como usar o 
videofone", explicou. "Até sua avó sabe como usar o videofone, o que é impressionante. O 
aparelho não se destina apenas aos adeptos da primeira hora, fanáticos e pessoal da tecnologia 
como eu mesmo".  
 
Convencido de que quase todas as pessoas que conseguem usar um telefone podem usar seu 
videofone, Martin revelou que planeja inst alar centros de ligações nas próximas semanas, até 
mesmo em hospitais onde crianças podem conversar (e ver) Papais Noéis contratados no Pólo 
Norte.  
 
Christopher Swann, 34 anos, um analista de investimentos de Atlanta, disse que seu filho de um 
ano fica empolgado com os telefones. A maior queixa de Swann sobre os fones Packet8 é que os 
aparelhos não são compatíveis com outros sistemas de videoconferência com base na internet. 
"Seria muito bom se todos na família tivessem um", comentou. Além disso, ele disse que os 
custos não estavam limitados ao aparelho.  



E afirmou que gasta cerca de US$ 60 por mês pelo serviço de banda larga, uma exigência para 
usar fones Packet8 e menos de US$ 40 por mês pelo serviço telefônico, que inclui 
videoconferência ilimitada e Voic e Over Internet Protocol, ou VoIP.  
 
"É pouco mais do que uma engenhoca neste momento", analisou Swann a respeito de seu par de 
videofones. Devido ao firewall que protege o sistema de computação de sua companhia, ele não 
consegue usar um em seu escritório como pretendia, assinalou, "mas essa é uma engenhoca 
muito legal", disse.  
 
Os fones Packet8 também não utilizam o novo sistema de codificação e decodificação de vídeo 
H.264, que fornece imagens de alta qualidade de 30 fotogramas por segundo com a metade das 
exigências de largura de banda. De algum modo, disse Hagerty, o novo sistema de codificação e 
decodificação pode significar para o vídeo o que o formato de compressão H.263 mais antigo 
significou para o áudio.  
 
Algumas pessoas estão até usando o recurso para encontrar novos amigos, como é o caso de 
Dennis Ludwig, técnico de comunicação em Dayton, Ohio, que há quatro anos usa o software 
gratuito PalTalk. "É como estar numa sala com alguém", diz Ludwig, que normalmente abre seis 
janelas de uma vez na tela do computador para conversar com seus amigos.  
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