
Timidamente, empresas e opera-
doras brasileiras começam a pres-
tar serviços de telefonia pela in-
ternet aos assinantes residenciais.
Eles são vantajosos para quem
tem conexão de banda larga à in-
ternet e quer economizar nas cha-
madas de longa distância.

Uma das pioneiras no País é a
GVT, operadora de telefonia que
atua nas Regiões Sul, Centro-
Oeste e Distrito Federal. Um dos
serviços da GVT é o WebFone
Virtual. Ele usa a tecnologia
VoIP e permite que se tenha uma
linha de telefone em uma cidade
diferente daquela em que se vive.

Por exemplo, você mora em
Porto Alegre, mas conversa sem-
precom parentes e amigos emBe-
lo Horizonte. Assina uma linha
virtual em Belo Horizonte e, na
prática, é como se estivesse falan-
do de um telefone na capital mi-
neira. Você pagará apenas tarifa
local para falar com seus contatos
em BH. E eles pagarão o valor de
uma ligação local para falar com
você na capital gaúcha. O sistema
funciona com um computador,
um microfone ou fone de ouvido,
e o software da GVT.

Adona de casaMarlene Borda-
lo, do Rio de Janeiro, tem uma li-
nha virtual dessas para conversar
com o marido e a filha, que mo-
ramem Brasília. Para ela, a econo-
mia é o principal atrativo do servi-
ço. “Pago cerca de R$ 30 e posso
falar por 3 horas. Antes, pagava
quase R$ 60 para conversar por
pouco mais de 20 minutos”, diz.

Marlene acha simples usar o
WebFone. “Não entendo nada de
computadores,masconsigousar o
PCpara fazer ligações semproble-
mas. E a qualidade é igual à de um

telefone normal.” Ela pagou R$
50,00 pela assinatura do WebFo-
ne Virtual da GVT. Gasta R$
29,80de mensalidade, com direito
a180minutosdeconversação.Mi-
nutos adicionais custam R$ 0,11.

TELEFONES PARA PC
Operadoras de VoIP como a

Global Info e a iPFone oferecem
um outro tipo de serviço. Em vez
de assinar uma linha virtual em
outra cidade, você assina uma li-
nha VoIP que serve para econo-
mizar nas ligações entre diferen-
tes cidades e Estados do Brasil.

A economia é obtida porque a
voz, em formato digital, viaja pe-
la internet até a cidade para a qual
você ligou. Quando chega ao des-
tino, entra novamente na rede de
telefonia convencional e chega à
caso do interlocutor. O resultado
é um telefonema mais barato.

A iPFone, por exemplo, cobra
R$ 0,25 por minuto de conversa
paraamaioriadas cidadesdoPaís,
independentementedohorário.Pa-
raSãoPaulo,Rio de Janeiro,Curi-
tiba, Santos e Belo Horizonte, co-
bra R$ 0,20 por minuto.

Já os preços da Global Info va-
riam de acordo com o número de
telefone discado. Mas são bem
mais em conta que os das opera-
doras tradicionais de telefonia.

Tanto a Intervoz e a iPFone
usam o sistema de conta pré-pa-

ga. Para falar, nem é preciso
pagar taxa de habilitação. Bas-
ta entrar no site das operadoras
(www.intervoz.com.br e www.
ipfone.com.br, da Global Info
e iPFone, respectivamente),
preencher um cadastro e com-
prar os créditos. Depois, você
deve baixar um programa de
computador, fornecido pelas
respectivas operadoras, usado
para fazer as ligações.

Como na maioria dos siste-
mas VoIP, PC com conexão
de banda larga, fone de ouvi-
do e microfone são usados nas
conversas. Mas ainda é possí-
vel falar de um telefone USB,
conectado ao computador.
Ele é idêntico a um telefone
comum, mas serve para falar
pela internet.

Os serviços Global Info e a
iPFone têm, entretanto, um in-
conveniente: não permitem re-
ceber chamadas. “Nessa pri-
meira etapa, funciona para
quem quer economizar ao fa-
zer ligações de longa distân-
cia”, diz Paulo Messina, presi-
dente da Global Info.

A operadora Primeira Esco-
lha promete para maio o Voi-
ceLine, uma linha VoIP que
recebe chamadas de telefones
comuns. Essa linha vai fun-
cionar com um adaptador es-
pecial, que permite conectar
um telefone comum à rede
mundial de computadores.

Segundo Mário Leonel
Neto, presidente da compa-
nhia, o VoiceLine será útil
para fazer chamadas de lon-
ga distância e terá preços bas-
tante competitivos também
nas ligações locais. ●. P.M.

Skype possibilita chamadas
de graça entre dois PCs
Programa, que transforma computador numa central telefônica,
tem 32 milhões de usuários no mundo e 400 mil no Brasil

Comlinhavirtual, interurbano
tem preço de ligação local
Pequenas empresas de telefonia oferecem soluções para
economizarnahorade ligarparadiferentes cidadesdoPaís

VoIP corta custos de empresas
Funcionários de matriz e filial podem se comunicar via internet

Internetbarateiacontatelefônica
Comconexãodebandalarga,indivíduoseempresaspodemusarotelefonesemcustosadicionaisoupagandotarifasbemmaisbaixas

SAIBA COMO

TELEFONIA

Pedro Marques

Você paga, todo mês, uma peque-
na fortuna em ligações interurba-
nasou internacionais?Sea respos-
ta for sim,presteatenção.Vocêpo-
de estar gastando mais dinheiro
do que realmentenecessita. Quem
jáassinaumaconexãodealtavelo-
cidade com a internet pode fazer
chamadas para qualquer parte do
mundo pagando bem menos ou
sem qualquer custo adicional.

Isso épossível graças à tecnolo-
gia conhecida como voz sobre IP
(Protocolo da Internet), ou VoIP.
Ela transforma os sons de uma
conversa telefônicaemdadosdigi-
tais, que são enviados em tempo
real para qualquer lugar do mun-
do via rede mundial de computa-
dores, como qualquer outro arqui-
vo. Do outro lado, é feita a recon-
versão para ondas sonoras.

A grande sacada desse sistema
é que ele elimina – em parte ou to-
talmente–o tráfego pelas redes de
telefonia convencionais, que
usam duas variáveis para fixar
suas tarifas: tempo e distância.

Coma tecnologiaVoIP,oarqui-
vo de voz viaja pela internet e tan-
to fazadistânciaeo tempodecon-
versação. Parece simples, não é?
E é mesmo, desde que ambos os
interlocutores tenhamcomputado-
res conectados à internet de banda
larga. Com o auxílio de progra-
masgratuitos, nãoháqualquer cus-
to adicional além do já pago pela
conexão de alta velocidade.

Mas a VoIP também serve para
uma pessoa com conexão de ban-
da larga ligar – via computador ou
mesmo de um telefone conectado
à internet – para uma pessoa com
telefone fixo ou celular em outro
Estado ou país. Nesse caso, é co-
brada uma tarifa, que, no entanto,
é inferior às cobradas pelas opera-
doras convencionais.

NosEstadosUnidos, aoperado-
ras de VoIP Vonage cobra US$
24,99 por ligações ilimitadas para
qualquer cidade norte-americana,
mesmo que o interlocutor só te-
nha linha convencional. Só é co-
bradoumadicionalnocasodecha-

madas para outros países.
Um exemplo: dos EUA para o

Brasil, a Vonage cobra de US$
0,06aUS$0,17porminutodepen-
dendo se a ligação é para uma li-
nha fixa ou de celular. É difícil sa-
ber exatamente qual é o custo mé-
dio de uma chamada convencio-
nal dos EUA para o Brasil, mas a
conta final acaba saindo bem mais
cara, segundo usuários consulta-
das pelo Estado. Não é à toa que
ocrescimento do interesse pela te-
lefonia por internet está causando
um alvoroço entre as empresas de
telecomunicações.

SKYPE VIRA FENÔMENO GLOBAL
Hoje em dia, a forma mais co-

mum é usar o microcomputador

para conversar. Para isso, é preci-
so usar um microfone e caixas de
áudio ou um fone de ouvido com
microfone. E baixar um programa
de telefonia pela internet, que fun-
ciona como um comunicador ins-
tantâneo (por exemplo, o Messen-
ger, da Microsoft).

O mais conhecido é o Skype,
que já foi baixado 100 milhões de
vezes desde que foi lançado há 20
meses. Pelo Skype, você pode fa-
lar com seus contatos online sem
pagarnada e tambémligar para te-
lefones comuns ou celulares, a um
customais baixodo que o das tari-
fas convencionais.

Há dois meses, a dona de casa
paulistana Martha Rodrigues Al-
ves utiliza o Skype para falar com

o filho e a enteada nos EUA. Co-
monemsempreelesestãoalcançá-
veis via PC, o jeito é telefonar pa-
ra uma linha fixa. “Com o Skype,
a gente dribla a operadora de tele-
fonia. Pago mais ou menos € 1
(cerca de R$ 3,4 reais) para con-
versar durante uma hora”, diz.

Para efeito de comparação, um
minuto de conversa com os EUA,
via Embratel, custa R$ 1,12, em
horário comercial. “Funciona
bem, nunca tive problemas”, diz
Martha.

BRASIL DÁ PRIMEIROS PASSOS
A telefonia pela internet tam-

bémpode ser uma alternativa eco-
nômica para quem precisa falar
com pessoas em diferentes Esta-

dos brasileiros. Já existem ope-
radorasdeVoIPnoPaís, embo-
ra elas ainda sejam pequenas
(leia texto abaixo).

O primeiro passo é assinar
uma linha telefônica IP. Não
existe taxa de adesão nem é
preciso pagar mensalidade.
Para falar, compram-se crédi-
tos, assim como em um celu-
lar pré-pago.

Algumas operadoras já ofe-
recem um adaptador especial,
que transforma um telefone co-
mum em um telefone que faz
chamadas via internet. A van-
tagem é que não é preciso li-
gar o computador e ficar dian-
te dele para telefonar para ou-
tras pessoas.●

●●● A tecnologia de voz sobre IP
– ou VoIP – permite que uma con-
versa telefônica seja transmitida
por uma conexão de internet de al-
ta velocidade. Para isso, os sons
são transformados em dados digi-
tais e enviados para qualquer lu-
gar pela rede mundial decomputa-
dores. A tarefa de converter o som
em informação digital pode ser fei-
ta pelo computador. O som é cap-
tado por um microfone comum e
convertido em dados digitais, que
são enviados pela internet até a
outra ponta, onde são reconverti-
dos em ondas sonoras.
Quando o outro interlocutor está
diante de um PC, é o próprio
computador, com a ajuda de um
programa, que transforma esses
dados digitais em sons nova-
mente. Então, eles são emitidos
pela caixa de som do micro ou
por um fone de ouvido. Outra op-
ção para falar pela internet por
meio de um PC é um telefone
USB. O aparelho, igual a um tele-
fone normal, é conectado direta-
mente ao PC e substitui o fone
de ouvido e o microfone, com
melhor qualidade.
Mas também é possível falar ao te-
lefone pela internet sem a media-
ção de um computador. Nesse ca-
so, conecta-se um telefone nor-
mal a um adaptador de telefone
analógico (ou ATA), que se respon-
sabiliza por digitalizar a voz.
Oadaptador, por sua vez, é conec-
tado a um roteador e o roteador, a
um modem de internet. No caso
de uma pessoa usar um computa-
dor e a outra usar um telefone co-
mum, a voz, em formato digital,
viaja pela internet até um ponto.
Depois, é reconvertida em ondas
sonoras e entra na rede telefônica
convencional, até chegar ao telefo-
ne da outra pessoa. A transforma-
ção de voz em dados e vice-versa
é imperceptível para os interlocu-
tores. Algumas ligações pela inter-
net podem apresentar um peque-
no atraso no recebimento da voz,
mas a relação custo/benefício é
positiva. P.M.

A VoIP funciona para
quem quer reduzir
gastos com ligações
de longa distância

ECONOMIA – Martha Rodrigues Alves costuma usar o Skype com freqüência para conversar com o filho, que mora em Nova York, nos EUA

COMO FUNCIONA A VoIP

PAULO LIEBERT/AE

Que tal falar com amigos, paren-
tes ou colegas de trabalho enquan-
to realizaoutras tarefas no compu-
tador sem pagar nada além, é cla-
ro, do que já se gasta com a cone-
xão de banda larga? Isso é possí-
vel por meio do Skype, programa
gratuito disponibilizado no site
www.skype.com.

Assim como o MSN Messen-
ger, oSkype permite que você sai-
ba quando seus contatos cadastra-
dos estão online e com o progra-
ma aberto. Para falar com um de-
les, basta clicar duas vezes sobre o
nome.Quemestádooutro ladoou-
ve um toque de telefone e precisa
aceitar a chamada. O Skype tam-
bém permite conversas de até cin-

co pessoas ao mesmo tempo.
Com o Skype, é possível ligar

para telefones comuns ou celula-
res em vários países, a preços me-
noresdoqueosdasoperadoras tra-
dicionais. Um minuto de ligação
paraosEUAcusta sóR$0,06. Pa-
ra comprar créditos, é preciso en-
trarno site doSkypee clicarnaop-
ção “Store”. A compra é feita com
cartão de crédito internacional.

Em apenas 20 meses de vida, o
Skype já tem 32 milhões de usuá-
rios, segundo a agência Reuters.
No Brasil, são cerca de 400 mil.
Mas apenas 1,2 milhão liga para
telefones fixos oucelulares, o cha-
mado SkypeOut. Como transfor-
mar o sucesso inicial num negó-

cio rentável, já que o Skype não
cobra pelo download do software
e pelas chamadas entre PCs?

Há cerca de dez dias, a empresa
anunciou novos serviços que tor-
namoSkypecadavezmaispareci-
do com uma operadora de VoIP.
Em oito países (o Brasil não está
incluído),os usuáriosdeSkypepo-
derão ter um número de telefone
virtual para atender as chamadas
em qualquer lugar do mundo.
Alémdisso, poderão recebermen-
sagens eletrônicas gravadas.

Também firmou uma parceria
comaMotorola para já vir instala-
do em alguns dos celulares da em-
presa, entrando no mercado de te-
lefonia sem fio.●P.M.

A telefonia pela internet vem ga-
nhandoaospoucos osconsumido-
res residenciais.Nomundocorpo-
rativo, porém, ela já é realidade há
mais tempo, inclusive no Brasil.

Empresas de todos os tama-
nhos aproveitam a tecnologia para
conectar filiais em cidades, Esta-
dos e países diferentes, economi-
zando significativamente na conta
de telefone. Além disso, funcioná-
riospodemviajar e ligarparaoses-
critórios comoseestivessemnaci-
dade de origem. Isso acontece, es-
clareça-se mais uma vez, porque a
voz navega pela internet em vez
de redes de telefonia tradicionais.

A Transit Telecom (www.i9

transit.com.br) éumadasoperado-
ras especializadas em prestar esse
tipode serviçoacompanhiasbrasi-
leiras.Tementre seus clientes a re-
de de hotéis Ceasar Park.

Empresas de tecnologia tam-
bém oferecem soluções integra-
das de VoIP para baratear o gasto
de empresas com telefone.

O empresário Kleber de Araújo
Junior, sócio da seguradora Pes-
soas e Bens, contratou os serviços
da PL Tecnologia para interligar
sua casa e o escritório da empresa
em São Paulo com seu segundo
endereço, em Birigüi, perto da di-
visa do Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul.

A solução permite que ele ligue
da capital para o interior, sem pa-
gar nada. “Disco um ramal e falo
com o escritório em São Paulo. É
como se estivesse na sala ao la-
do.” Gastou cerca de US$ 2,5 mil
e afirma ter reduzido os gastos
com telefonia em 80%.

A tecnologia permitiu ainda
que ele se mudasse para Birigüi,
de onde continua controlando a
empresa. Para São Paulo, só vem
de vez em quando. “Já faz 20 dias
quenãovouàcapital.Ganheimui-
to em qualidade de vida. Aqui não
tenho trânsito, o ar é melhor e não
tenho tantos problemas graves de
segurança.”● P.M.
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