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Um dos grandes avanços recentes da internet é transformar o PC em um telefone, com poder 
de se comunicar com qualquer pessoa no mundo, a custo zero ou bem menor do que as 
salgadas contas telefônicas de longa distância. A telefonia VoIP (voz sobre o protocolo IP, na 
sigla em inglês) derrubou os preços e acabou com o sossego das operadoras fixas, pois os 
usuários estão aderindo em massa. Porém, uma das coisas chatas do novo sistema é a 
necessidade de ficar ao lado do computador para conversar, com o earset (conjunto de fone de 
ouvido e microfone), muitas vezes com o fio preso e atrapalhando os movimentos. A indústria 
criou o earset wireless, como os que são usados com telefones celulares, mas ainda há um 
detalhe para os consumidores exigentes: ter dois aparelhos telefônicos na mesa em vez de um 
só.  
 
Pois a indústria tech percebeu a lacuna e está trabalhando em aparelhos híbridos, que 
recebem telefonemas das duas redes – a telefônica comum e a VoIP. As operadoras de 
telefonia ainda estão zonzas com o fenômeno e não oferecem ainda o serviço híbrido, pois não 
sabem lidar com a crescente demanda de telefonia VoIP sem canibalizar o negócio de telefonia 
fixa. Enquanto isso não acontece, algumas empresas aproveitam para criar soluções que 
juntam as duas redes para que funcionem em um só aparelho, como o Global VoIP, da 
companhia brasileira MDX Telecom.    
 
O aparelho é uma pequena caixinha, do tamanho de um maço de cigarros. Simples, só mostra 
um pequeno led vermelho, que indica o estado de funcionamento, e três entradas: uma USB, 
que se conecta ao computador, e duas telefônicas, uma que você conecta à tomada da parede 
e a outra no aparelho. A instalação é simples, assim como a do CD com o software que faz a 
comunicação entre o PC, o programa de telefonia VoIP Skype e o aparelho de telefone.   
 
O conjunto caixinha-software do Global VoIP também tem recursos para direcionar a chamada 
a outros telefones, e grava os telefonemas, tanto do Skype como os telefonemas comuns. Há 
outro recurso interessante: fazer conferências entre chamadas do Skype e do telefone comum. 
Na verdade, parece até fácil demais. E é, pois o aparelho de telefone é um canal de voz, que 
recebe e transmite os sinais, dos dois cabos, o que vem do PC e da tomada de telefonia fixa. 
No fim, percebo que esse é o futuro, quero um aparelho híbrido na minha mesa. O Global VoIP 
faz esse papel agora. Por R$ 259, acho que compensa a economia em tarifas telefônicas, e em 
valor agregado. 
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