
Pela internet, a nova revolução na telefonia  
Rana Foroohar 
 
Jeff Pulver costumava passar longas horas no seu porão curvado sobre seu rádio 
amador. O hobby era divertido, mas superado. Assim, Pulver fez o que muitos 
adolescentes dos subúrbios de Nova York fizeram na década de 1970 - comprou um 
carro esporte Trans Am. Depois, inventou uma forma de usar o equipamento de rádio 
amador para fazer um telefone de carro improvisado. "Achei que isso iria impressionar 
as garotas", conta ele. Não impressionou. Mas a invenção pode ter preparado Pulver 
para uma clarão criativo muito mais significativo, que lhe ocorreu em 1995. 
Na época, Pulver era administrador de sistemas de computação em Wall Street. Num 
dia em que estava com muitas saudades de casa, surfando na web, deparou-se com 
um programa de computador destinado a transmitir voz pela internet, oferecido 
gratuitamente pela firma israelense VocalTec. 
 
Pulver baixou o software e colocou seus fones de ouvido. Logo estava falando com 
muitos de seus velhos amigos da época do rádio amador, que tinham adotado o 
software de voz. Eles até tinham transferido seu codinome de rádio amador para a 
internet. A qualidade da voz era ruim e o software não muito prático, mas Pulver foi 
fisgado. 
 
A partir desse dia, ficou claro, ao menos para Pulver, que este programa simples 
representava mais que uma forma de restabelecer contatos com companheiros antigos 
sem precisar pagar tarifas telefônicas de longa distância. O software prenunciou uma 
mudança fundamental na tecnologia de chamadas telefônicas, algo que acabaria tendo 
um grande efeito sobre os telefones, assim como o computador pessoal teve sobre os 
computadores. 
 
A idéia era muito simples: quando se trata de internet, a voz é apenas mais uma 
forma de dados. Uma vez aceita esta premissa, de repente as vastas redes de fios e 
interruptores de telefone dedicadas a transportar telefonemas pareceram inúteis. Em 
vez disso, por que não simplesmente pegar nossas conversas, transformá-las em 
pequenos feixes de dados digitais e enviá-los pela internet? Como as mensagens por 
e-mail, cada pacote seguiria seu caminho de servidor em servidor até chegar do outro 
lado do ciberespaço, no seu destino - que poderia ser um telefone (mas um telefone 
que pudesse ser plugado na internet) ou um computador. Pulver não perdeu tempo. 
Abandonou seu emprego e começou a fazer suas diligências em tempo integral. 
 
Nos anos seguintes, as conversões para o que é tecnicamente conhecido como uso de 
voz pela internet, ou VoiP, vem crescendo rapidamente. A Vonage, a firma que Pulver 
ajudou a fundar, tem sido uma das grandes vencedoras. Agora é a maior provedora de 
chamadas telefônicas pela internet nos Estados Unidos, com mais de 400 mil clientes, 
que pagam apenas US$ 24,95 por mês para um número ilimitado de chamadas 
telefônicas. As empresas passaram a usar a internet para fazer telefonemas, 
economizando muito dinheiro em tarifas de longa distância. 
 
Levantamento recente conduzido pela AT&T mostrou que 43% das multinacionais 
podem estar usando, testando ou planejando passar para a VoIP dentro de dois anos. 
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