


ELE QUER SER
BILL GATES
Niklas Zennström,
o inventor do Skype,
sonha ficar bilionário
com as ligações
telefônicas pela internet

José Eduardo Barella

U m dos processos mais fasci-
nantes da tecnologia é o surgi-
mento de uma novidade que
torna obsoleto um produto ve-

terano que, por desfrutar durante mui-
to tempo de hegemonia no mercado,
parecia destinado à eternidade. Um
exemplo recente é o CD, que matou o
disco de vinil. Com apenas 39 anos, o
sueco Niklas Zennström já é responsá-
vel por duas dessas revoluções. Há
cinco anos, ele criou o KaZaA, um
programa gratuito que permite a troca
de arquivos de músicas pela internet. A
expansão desse tipo de intercâmbio
entre pessoas comuns foi tão fulmi-
nante que não faltou quem, alarmado,
chegasse a prever o fim da indústria

fonográfica. Não foi o que aconteceu.
Mas, em decorrência do KaZaA, os
produtores de discos tiveram de rein-
ventar o próprio negócio e incorporar a
estratégia de vender música pela rede
de computadores.

Há dois anos, Zennström iniciou
uma revolução no setor de telefonia.
Seu instrumento é outro programinha
de computador que se obtém gratuita-
mente na internet, chamado Skype.
Permite fazer ligações entre computa-
dores e conversar como se fosse um te-
lefone convencional, só que sem pagar.
O Skype também faz chamadas de um
computador para um telefone fixo ou
celular, mas aí é preciso pagar uma ta-
xa para a empresa de Zennström. Só
que essa é muito mais barata que a co-
brada por uma companhia telefônica
convencional. Desde o KaZaA, Zenns-
tröm tem sido chamado de "Robin
Hood digital", apelido que ele, polida-
mente, rejeita. Mesmo porque seu ob-
jetivo não é o de fornecer ligações te-
lefônicas gratuitas para o povo — e,
sim, tornar-se um bilionário como Bill
Gates, o dono da Microsoft, com quem
ele tem espantosa semelhança física.
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Quanto dinheiro ele já acumulou é
um segredo bem guardado. O certo é
que o negócio vai bem. Em dois anos,
42 milhões de pessoas de 200 países
fizeram o download do programa. Ou-
tras 140 000 acessam diariamente o si-
te da empresa para se cadastrar. O Bra-
sil, com 2,8 milhões de cadastrados,
representa o quarto maior contingente,
atrás dos Estados Unidos, Alemanha e
França. O Skype não significa o fim
do telefone fixo, mas deve obrigar as
companhias telefônicas a baixar as ta-
rifas e, mais dia, menos dia, se adaptar
à nova tecnologia de transmissão de
voz pela rede de computadores.
Zennström vê a internet como um mi-
crocosmo da economia globalizada.
"Quem não é eficiente ficará para

trás", disse a VEJA. Pelo menos em
sua empresa, o telefone já foi abolido.
Na sede, em Luxemburgo, só há uma
linha fixa, para receber fax. Todas as
demais ligações são via Skype.

O programinha que mudou a reali-
dade da telefonia surpreende pela sim-
plicidade. Na verdade, a tecnologia bá-
sica, chamada de VoIP (sigla em inglês
para voz por protocolo de internet),
existe há pelo menos meia década.
Mas era de utilização limitada devido
às conexões discadas, lentas demais
para a transmissão com eficiência dos
pesados arquivos de voz. Zennström e
seu sócio, o dinamarquês Janus Friis,
viram a oportunidade surgir com a ex-
pansão da banda larga, cujo número de
usuários dobra a cada ano. O que o

Skype faz é transformar a voz em pa-
cotes de arquivos digitais, que viajam
pela estrutura da banda larga como se
fossem simples e-mails. Como não há
custo de transmissão, a ligação acaba
bem mais barata que aquela feita por
um telefone convencional. Não é preci-
so ser um especialista em informática
para baixar o software do Skype, que é
gratuito. Depois, basta acoplar um fo-
ne de ouvido com microfone ao com-
putador e conectar-se à rede em banda
larga. O maior inconveniente é a ne-
cessidade de estar com o computador
on-line para receber chamadas.

Filho de um casal de professores de
Estocolmo, Zennström era recém-for-
mado em engenharia da computação
quando foi contratado por uma peque-
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na empresa de telecomunicações sueca,
a Tele2, em 1991. Passou dois anos na
AT&T, na época a gigante do setor de
telefonia. De volta à Tele2 para coman-
dar uma filial na Dinamarca, Zenns-
tröm contratou Friis — e a dupla não
se separou mais. Em 2000, Zennström e
Friis pediram demissão para tentar a vi-
da na bolha da internet, No começo, tra-
balhavam na cozinha do apartamento
onde Zennström vivia com a mulher,
em Amsterdã. Ofereciam a criação de
sites e o desenvolvimento de progra-
mas. Foi quando surgiu a idéia de criar
um programa que aperfeiçoasse uma
tecnologia existente na internet, o P2P
(peer-to-peer, ou par a par, como é cha-
mado o compartilhamento de arquivos
de computador a computador).

A inspiração era o Napster, o site
pioneiro na troca de arquivos de música
pela internet. O Napster fracassou por
atuar como um servidor central, arma-
zenando um catálogo de músicas dispo-
níveis nos micros dos participantes do
serviço. As gravadoras acharam aí a
brecha legal para um processo por pira-
taria que obrigou a desativação do site.
O sueco tomou cuidado especial para
não cair no mesmo erro. O KaZaA não
armazena nada, apenas encaminha a
pesquisa. Mesmo assim, Zennström e
Friis foram processados pelas gravado-
ras americanas e ainda hoje evitam pi-
sar nos Estados Unidos. Ganhavam di-
nheiro com os anúncios que inundam o
computador de quem se arrisca a baixar
uma música pelo KaZaA. Atormentada

pela perseguição judicial, a dupla
vendeu a marca em 2002. O valor
da venda é um segredo que Zenns-
tröm não revela. Desde então, ele

tenta moldar a imagem de empresário
sério. Sempre diz que a proposta do Ka-
ZaA não era a de piratear música, e
sim abrir um novo modelo de fazer ne-
gócios pela internet.

O Skype foi o pioneiro e já não está
sozinho no negócio da telefonia com tec-
nologia VoIP. A previsão é que, dentro de
dez anos, a maioria das comunicações
telefônicas mundiais será feita pela in-
ternet. No Brasil, operadoras de TV a ca-
bo que fornecem conexão por banda lar-
ga e outras vinte empresas disputam o
mercado de telefonia com tecnologia
VoIP, que oferece uma redução de 30% a
50% nos custos das ligações de interur-
banos locais e internacionais. A TVA,
empresa do Grupo Abril, que publica
VEJA, lançou na semana passada um
serviço residencial, o TVA Voz, que
mostra a sofisticação dos serviços de
tecnologia VoIP. Trata-se de um aparelho
de telefone ligado a um adaptador, que
faz a conexão à rede de banda larga da
internet. O assinante pode levar o apare-
lho para qualquer cidade ou país que ti-
ver banda larga e lá receber ou fazer li-
gações telefônicas como se estivesse em
casa. A economia no custo da ligação é
estimada em 50%, em média. A questão
agora nem é mais saber se a tecnologia
convencional de telefonia está com os
dias contados, e sim quando estará com-
pleta a transformação das companhias
telefônicas em operadoras de VoIP.

Fonte: Veja, ano 38, n. 26, p. 104-107, 29 jun. 2005.




