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A convergência entre o mundo Web e móvel é uma das principais promessas para o ano que 
entra. Mais personalização, com ringtones e logotipos da moda, jogos e vídeos e principalmente 
atrativos de publicação de fotos em fotologs e troca de mensagens por e-mail deixarão a tela do 
celular mais parecida com a do computador. No que se refere aos dispositivos, os fabricantes 
devem lançar no Brasil celulares cada vez mais parecidos com PDAs, como o Blackberry e novos 
modelos de fabricantes como Nokia, Motorola e Samsung, sucessos de venda na Europa.  
A grande evolução do mundo móvel, no entanto, é esperada para um pouco mais adiante, a partir 
de 2007, com a viabilização do WiMax, uma tecnologia sem fio muito parecida com a WiFi, que 
permite a navegação na Internet dentro de um bar ou café, mas com um alcance muito maior. 
Em WiMax, o alcance da rede sem fio vai de 1,5 a 15 Km. É muito comparado com os 30 metros 
do WiFi popularizado hoje. O WiMax deve representar uma revolução para o acesso de banda 
larga.  
 
Outra tecnologia que promete popularização é a chamada Telefonia na Internet ou VoIP (voz 
sobre IP, abreviação de Internet Protocol). O sistema mais conhecido até agora é o Skype, de 
uma empresa inglesa fundada por Niklas Zennstrom e Janus Friils, criadores do serviço peer-to-
peer de descargas de música KaZaA. O Skype usa essa mesma tecnologia peer-to-peer para 
conectar via voz dois usuários de Internet, gratuitamente. Nos últimos meses, a qualidade dessas 
chamadas tem aumentado e a empresa lançou a complementação desse serviço, dessa vez 
cobrado, que conecta o usuário de Internet a um número de telefone da rede convencional.  
 
De certa forma, o Skype é a grande inovação na rede desde o Hotmail (que quase ninguém 
lembra, mas nasceu numa empresa pequena e só bem depois, já sucesso absoluto, foi comprada 
pela Microsoft). Mas a Skype não está sozinha nesse mercado. No mundo todo, empresas testam 
serviços de VoIP. A British Telecom trabalha junto a um consórcio de sete empresas, do qual 
fazem parte a Alcatel, a Ericsson e a Motorola, para lançar no próximo ano um serviço completo e 
convergente entre telefonia fixa e móvel. O projeto, chamado "Bluephone", prevê que o usuário 
terá um número de telefone, uma só conta e fará chamadas via  Internet de banda larga. No 
Brasil, espera-se que também apareçam iniciativas nessa linha.  
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