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A telefonia fixa, em São Paulo,
está empédeguerra: aNet lan-
çouumtelefonedigitalparacon-
correr com a Telefônica, que
respondeucomumpacotedeta-
rifasmais baixas.
O produto da Net se chama

NetFoneefuncionacomosefos-
se um telefone comum – a dife-
rença é que as ligações passam
porumcabodeinternet(nãope-
la linha telefônica convencio-
nal). A Telefônica reagiu com o
Tvolução, que é um pacote dis-
ponível para usuários do Spee-
dy e promete, além de vanta-
gensnousodotelefone,descon-
tode 30%naTVporassinatura
Sky (durante 12meses).
Mas os pacotes valem a pena?

Emtermos.ONetFone,porexem-
plo,sócompensaparaquemjáas-

sina, ou deseja assinar, o serviço
debandalargaVírtuaouaTVpor
assinaturadaNet–sevocêquiser
sóotelefone,temdepagarR$300
de taxa de adesão (adquirindo in-
ternet ouTV, ela sai de graça).
O Net Fone custa R$ 34,90

por mês, valor que você pode
gastar em ligações locais, para
celular ou de longa distância
(DDDeDDI). Isso é umavanta-
gem em relação à Telefônica,
cujaassinaturatradicional–R$
38,13 – só pode ser convertida
em ligações locais (segundo a
empresa,dápara falar cercade
200minutos com esse valor).
Como opção, a Telefônica

temoutropacote,oMeusMinu-
tos, que permite definir previa-
mente o consumo mensal e
criar umplano personalizado.
Tradicionalmente, os servi-

ços de telefonia via internet
(VoIP), como o Net Fone, são
econômicos para as ligações de
longa distância, mas caros nas

chamadas locais e para celular.
ANet cobraR$ 0,116 pormi-

nuto de ligação local. Em liga-
çõescurtas,opreçoécompetiti-
vo. Numa chamada de 4 minu-
tos, por exemplo, o plano tradi-
cionaldaTelefônicacobrade2a
3pulsos(osegundopulsoémedi-
do aleatoriamente), o que dá
aproximadamente de R$ 0,30 a
R$0,45.NoNetFone, essames-
ma chamada custaria R$ 0,46.
Emligaçõesmaislongas,oNet

Fone é bem caro. Uma chamada
local de meia hora, que custaria
cercadeR$1,50noplanotradicio-
nal da Telefônica, sai por R$ 3,48
noNet Fone. Émais que o dobro.
Como também cobra por minuto
(enãopor“pulsos”),opacoteTvo-
luçãotemessemesmoproblema.
A mensalidade dele, R$

38,13, já vem com 350 minutos
de ligações locais.Sóque, sevo-
cê passar disso, pagará R$
0,115/minuto – ou seja, o telefo-
neficatãocaroquantoodaNet.
A Telefônica diz que de 80%

a 90% de seus usuários falam
menosde350minutospormês,
e que, nessa situação, o Tvolu-
ção émais barato.
Para falarcomcelular, tanto

o Net Fone quanto o Tvolução
são apenas razoáveis – custam
R$0,65porminuto,valorpróxi-
modocobradoatualmentepela
Telefônica (R$ 0,67 aR$ 0,73).
Embora seja um telefone via

internet (VoIP), o Net Fone é
bem caro nas ligações interna-
cionais: R$ 0,95/minuto (exce-
to para os EUA, com tarifa de
R$ 0,53). É o mesmo valor co-
brado pela Embratel para liga-
ções via telefone “tradicional”.
OTvolução tempreços simi-

lares,ouseja, tambémnãoéboa
opçãoparachamadasDDI.Exis-
tem serviços VoIP que cobram
muito menos, R$ 0,25/minuto.
Nas ligações DDD, o Tvolução
cobraR$0,23/minuto–umpou-
co menos que a Net (R$ 0,25).
Alémde facilitaravidadousuá-
rio, pois são fixas (para qual-
querEstadoehorário),essasta-
rifas geralmente compensam.
O Tvolução não é um telefo-

ne VoIP, ou seja, tecnicamente
ele funcionaria sem o Speedy
(exigir o Speedy foi uma deci-
são comercial da Telefônica).●
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Quetalsevocêestivesseprocu-
rando emprego e recebesse
propostas por mensagens de
texto no celular? Pois saiba
queesseserviçoéoferecidope-
lo governo do Estado do Para-
ná. Iniciativas semelhantes a
essa serão apresentadas no 1º
FórumM-Gov–CidadaniaMó-
vel, que será realizado amanhã
e quarta-feira emSão Paulo.
O termo M-Gov é originado

deMobileGovernment(Gover-
no Móvel), que define um con-
juntodeações conduzidaspelo
setor público para aproximar-
sedo cidadãopormeiodas tec-
nologias móveis. Nos dois dias
do fórum, além da apresenta-
çãode casos, haverápainéis de
discussão,quevãotratardeas-
suntos como a privacidade dos
dados do cidadão.
“Esses equipamentos que

cabem na palma da mão estão
cada vez mais disseminados, é
inevitávelqueogovernousees-
satecnologiaparachegaraoci-
dadão, onde quer que ele este-
ja”,afirmaVagnerDiniz,presi-
dente do Instituto Conheci-
mento, Inovação e Práticas de
Tecnologia da Informação na
Gestão Pública (Conip), res-
ponsável pela organização do
evento.
De fato, apopularizaçãodos

celulares é mais significativa
que a dos computadores. Há

mais de 80 milhões de celula-
res no Brasil, segundo a Agên-
ciaNacional deTelecomunica-
ções (Anatel). Os computado-
res, por sua vez, estão em 8,4
milhõesderesidênciasbrasilei-
ras (16,6%),deacordocompes-
quisado InstitutoBrasileirode
Geografia e Estatística (IB-
GE). Apenas 12,4% dos domicí-
lios (6,3 milhões) tinham equi-
pamentos conectados à web.
Onze casos brasileiros se-

rão apresentados no fórum.
Umdeles é o Serviço Piauense
deInformaçãoeDadospeloCe-
lular (Spid), que permite con-
sultar multas, licenciamento
do veículo, além de checar a
conta de água e luz pelo telefo-
ne móvel. “Se você está num
feirão de carros, pode acessar
informações sobreo veículo na
hora”, diz Antônio Marcos de
Oliveira Souza, consultor de
mobilidade da Empresa de In-
formática e Processamento de
DadosdoEstadodoPiauí (Pro-
depi).
Souza, que desenvolveu o

projeto, explica que o serviço
pode ser acessado por qual-
quer cidadão piauiense que te-
nha um celular com tecnologia
GSM,habilitadoparausodeda-
dos (rede GPRS).
É preciso abrir o navegador

do celular e digitar o endereço
(http://gmovel.pi.gov.br) para
baixar e instalar o software no
aparelho.Verifiquetambémse
o aparelho permite a execução
de aplicativos Java.
Mas o conceito de M-Gov

não está restrito a projetos
queenvolvemcelulareseou-
trosdispositivosmóveis.Na
concepçãodeDiniz,é impor-
tante também que o serviço
públicováatéocidadão, lite-
ralmente, como é o caso do
Poupatempo Móvel: toda a
estrutura é levada sobreum
caminhão a bairros caren-
tes. “Na Alemanha, há um
projeto semelhante, com a
vantagemqueapessoarece-
be um torpedo avisando
quanto tudo está pronto.”
Oeventotambémtemco-

mo objetivo incentivar em-
presas de tecnologia a de-
senvolver sistemas que pos-
sibilitem o M-Gov. “Vamos
apresentarumeditaldecha-
madaparaincubaçãodepro-
jetos,emparceriacomaUni-
versidade de São Paulo
(USP)”, afirma Diniz.●
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TAXADE ADESÃO | não tem
(mas é necessário ser assi-
nante do serviço de banda
largaSpeedy,que custa a par-
tir de R$65 pormês)
MENSALIDADE | R$ 38,13
WEB | www.telefonica.com.br
OQUEOFERECE |O serviço
vem com 350minutos de
ligações locais, inclusos na
mensalidade; ligações locais
gratuitas no horário reduzi-
do (diariamente entre meia
noite e 6 horas, sábados
após as 14 horas e domingos
e feriados o dia todo); DDD
para qualquer Estado sai por
R$ 0,23 por minuto

TAXADE ADESÃO | R$ 300
(gratuita para quem for assi-
nante da TVa caboNet ou do
serviço Virtua)
MENSALIDADE | R$ 34,90
WEB | http://nettv.globo.com/
NETServ/hotsites/netfone/
OQUEOFERECE | A mensali-
dade pode ser gasta em
ligações para telefone fixo
(R$ 0,116 por minuto), pa-
ra telefone celular (R$
0,65 por minuto), em cha-
madas interurbanas (R$
0,25 por minuto) e em liga-
ções internacionais (R$
0,95 por minuto). Quem
for assinante do serviço
Vírtua fica isento de pagar
a mensalidade. De acordo
com a Net, o serviço não
interfere com a navegação
na internet – quando o tele-
fone é tirado do gancho, o
aparelho adaptador (ATA)
aumenta automaticamente
a velocidade da conexão,
destinando uma parte
da banda para a ligação
telefônica

:BRUNOSAYEGGARATTONI

Empresasbrigam
peloseutelefone

Governomóvelvai
ligeiroatéocidadão

SOBRERODAS–Parachegaratéocidadão,PoupatempoMóvel levasuaestruturaemumcaminhão

:KÁTIAARIMA

PREÇO | R$ 550
LOCAL | Blue Tree Towers
Faria Lima, SãoPaulo
ORGANIZAÇÃO | Conip
DATA | 18 e 19 de abril
HORÁRIO | 8h30 às 18 horas
WEB | www.conip.org.br/
mgov
DETALHES | Painéis de dis-
cussão e apresentação de
cases deM-Gov

Pacotes: serviços
podem compensar,
mas tome cuidado
com a cota mensal

■■■PacotesdaTelefônicaedaNetprometempreçomenor

DIVULGAÇÃO

■■■ComeçaamanhãemSãoPauloo1.ºFórumM-Gov
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