Melhores aplicativos para SMS grÃ¡tis e chamadas internacionais baratas
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Ningu&eacute;m gosta de pagar para enviar mensagens de texto, e ningu&eacute;m deve pagar os
montantes rid&iacute;culos que operadoras de celular cobram para chamadas internacionais. Ent&atilde;o, reunimos os melhores aplicativos para
iPhone, Android e Windows Phone para ajud&aacute;-lo a evitar essas despesas. &nbsp; Claro, a primeira coisa a lembrar &eacute; que estes apps
ser&atilde;o muitas vezes estar empregando alguns truques para poupar dinheiro. O primeiro ser&aacute; para usar o VoIP para ligar, o que significa
que voc&ecirc; n&atilde;o vai usar minutos e vai evitar as cobran&ccedil;as, mas voc&ecirc; estar&aacute; usando dados, ent&atilde;o voc&ecirc;
ainda ter&aacute; que ter cuidado para certificar-se de que seu plano de dados pode lidar com o uso, ou apenas certifique-se de que voc&ecirc;
est&aacute; sempre no Wi-Fi. &nbsp; O outro truque, que &eacute; mais limitando e irritante, &eacute; que muitos apps s&oacute; v&atilde;o oferecer
a "chamada livre" ou mensagens de determinados pa&iacute;ses ou apenas para os usu&aacute;rios do app mesmo. Ent&atilde;o, se voc&ecirc; quer
ir com uma dessas op&ccedil;&otilde;es, voc&ecirc; ter&aacute; que certificar-se de que seus amigos est&atilde;o no mesmo servi&ccedil;o. Mas,
h&aacute; maneiras de fazer isso tudo funcionar, se voc&ecirc; est&aacute; disposto a colocar um pouco de esfor&ccedil;o. &nbsp; Infelizmente, na
maior parte, internacional SMS gratuitos n&atilde;o existe para al&eacute;m de um par de aplicativos limitados, que vamos falar mais sobre na lista
abaixo. Para envio de mensagens internacionais, sua melhor aposta &eacute; ainda email, ou um servi&ccedil;o de mensagens como iMessage,
Facebook, Google +, Beluga, Kik, GroupMe, WhatsApp ou BlackBerry Messenger. O melhor que voc&ecirc; pode fazer aqui &eacute; a descobrir que
servi&ccedil;o usam seus amigos, ou consegue convencer seus amigos a juntar-se num mesmo aplicativo. &nbsp; Al&eacute;m disso, n&oacute;s
n&atilde;o inclu&iacute;mos servi&ccedil;os de chat de v&iacute;deo populares como o Viber, Tango ou Oovoo, porque eles n&atilde;o oferecem
chamadas de VoIP internacionais, esses servi&ccedil;os s&oacute; funcionam se a pessoa que voc&ecirc; deseja entrar em contato tamb&eacute;m
tem o mesmo app. &nbsp; Agora, sobre o real SMS e chamadas via apps! &nbsp; 1 - O Google Voice &nbsp; Google Voice &eacute; um grande
servi&ccedil;o all-around e que todos os usu&aacute;rios de Android devem ter, mas n&atilde;o &eacute; exclusiva para Android. Google Voice
oferece um n&uacute;mero de caracter&iacute;sticas, incluindo: SMS gr&aacute;tis para celulares americanas e canadenses, taxas de chamada
internacionais baratas, correio de voz com transcri&ccedil;&atilde;o e v&aacute;rias op&ccedil;&otilde;es para personalizar as mensagens de correio
de voz para os chamadores, ou encaminhar chamadas para telefones diferentes. &nbsp; Google Voice tem suas limita&ccedil;&otilde;es. S&oacute;
&eacute; dispon&iacute;vel para os usu&aacute;rios nos Estados Unidos e em nenhum outro lugar. Ele n&atilde;o suporta MMS ainda e n&atilde;o
&eacute; uma solu&ccedil;&atilde;o completa de VoIP, &nbsp;mas as taxas internacionais s&atilde;o muito baratas. Tamb&eacute;m,
transcri&ccedil;&atilde;o de correio de voz &eacute; bastante divertida. &nbsp; 2 - HeyWire &nbsp; HeyWire &eacute; outro aplicativo que oferece
SMS gr&aacute;tis real e mensagens de imagem e n&atilde;o apenas de mensagens entre outros usu&aacute;rios HeyWire. HeyWire oferece SMS
gr&aacute;tis para 43 pa&iacute;ses, incluindo todos os assinantes m&oacute;veis nos EUA, Canad&aacute; e China e os usu&aacute;rios mais
m&oacute;veis no M&eacute;xico, Am&eacute;rica Central, Am&eacute;rica do Sul e Caribe. &nbsp; Al&eacute;m disso, HeyWire oferece livre de
mensagens entre usu&aacute;rios HeyWire, n&atilde;o importa de que pa&iacute;s voc&ecirc; est&aacute;. O app tamb&eacute;m adiciona no
Facebook Chat integra&ccedil;&atilde;o e uma op&ccedil;&atilde;o f&aacute;cil para tweet diretamente do app. &nbsp; A uma desvantagem &eacute;
que o HeyWire d&aacute;-lhe um novo n&uacute;mero de telefone, assim voc&ecirc; ter&aacute; que deixar seus amigos sabem quem voc&ecirc;
&eacute;. Alguns usu&aacute;rios queixaram-se tamb&eacute;m a alguns atrasos na entrega de mensagens, mas no geral ele funciona muito bem.
&nbsp; 3 - Skype &nbsp; Skype &eacute; o av&ocirc; de v&iacute;deo chamadas apps com milh&otilde;es de usu&aacute;rios, e o reconhecimento do
nome at&eacute; mesmo a maioria dos usu&aacute;rios de technophobic ir&atilde;o confiar nele. E, claro, mesmo se seus amigos n&atilde;o
t&ecirc;m Skype que permita que voc&ecirc; bate-papo e chama o outro de gra&ccedil;a, Skype oferece tarifas internacionais relativamente baratas
chamadas VoIP. &nbsp; Os golpes mais freq&uuml;entes no Skype s&atilde;o que a qualidade de &aacute;udio de suas chamadas VoIP n&atilde;o
&eacute; a melhor, e h&aacute; op&ccedil;&otilde;es que tem tarifas mais baratas. Mas, o Skype &eacute; confi&aacute;vel, e tem algumas
caracter&iacute;sticas extra agrad&aacute;veis, como o Skype To Go, que permite que voc&ecirc; ligue para um n&uacute;mero 800 de qualquer
telefone para fazer chamadas internacionais em taxas do Skype. Skype tamb&eacute;m oferece um n&uacute;mero Online e correio de voz, que
permite que voc&ecirc; obtenha um n&uacute;mero que qualquer um pode chamar, que ser&atilde;o encaminhadas ao seu Skype. Isto &eacute;
especialmente agrad&aacute;vel quando estiver viajando internacionalmente, porque amigos de casa podem ligar para um n&uacute;mero local e
ainda te apanha. &nbsp; 4 - Vonage &nbsp; Vonage n&atilde;o tem o usu&aacute;rio base que o Skype faz, mas pode muito bem ser melhor que o
Skype, pelo menos agora. Em geral, Vonage faz as mesmas coisas, como o Skype, mas sem o recurso de chat por v&iacute;deo. Vonage oferece
taxas internacionais que podem ser mais baratas que o Skype, e talvez ainda melhor, Vonage utiliza HD audio para chamadas VoIP, chamadas de
som grandes. &nbsp; Uma coisa a observar &eacute; que enquanto Vonage oferece chamadas gratuitas para os EUA, Canad&aacute; e Porto Rico,
&eacute; s&oacute; at&eacute; 3000 minutos por m&ecirc;s e &eacute; listado como uma oferta por tempo limitado, ent&atilde;o n&atilde;o pode
oferecer gr&aacute;tis chamada vai para a frente, embora isso pare&ccedil;a como um padr&atilde;o para manter. &nbsp; Vonage est&aacute;
dispon&iacute;vel para Android e iOS. Al&eacute;m disso, se voc&ecirc; for um cliente de casa Vonage, voc&ecirc; pode usar a extens&otilde;es de
Vonage app para Android ou iOS para obter seu plano em casa no seu dispositivo m&oacute;vel. &nbsp; 5 - Fring &nbsp; fring foi um dos apps
originais que aproveitaram-se da entrada lenta do Skype no mercado m&oacute;vel. Oferece o mesmo v&iacute;deo chat, mensagens e chamadas de
VoIP como o Skype, mas as taxas internacionais s&atilde;o frequentemente muito mais barato que o Skype, ou at&eacute; mesmo Vonage. &nbsp; O
maior problema com fring &eacute; que os apps m&oacute;veis tendem a ser buggy, e desempenho n&atilde;o &eacute; sempre o melhor. Mas, fring

tamb&eacute;m tem a vantagem de oferecer integra&ccedil;&atilde;o com a maioria das plataformas mais populares de bate-papo como AIM, ICQ,
Facebook, MSN, Google Talk, etc. &nbsp; Fring est&aacute; dispon&iacute;vel para Android e iOS. &nbsp; 6 - IP grooVe &nbsp; Sulco IP s&oacute;
est&aacute; dispon&iacute;vel para usu&aacute;rios de Android, mas pode ajud&aacute;-lo soltar todos os minutos do seu plano m&oacute;vel ou
descartar seu plano m&oacute;vel todos juntos, se voc&ecirc; tem Wi-Fi confi&aacute;vel o tempo todo. O aplicativo funciona em conjunto com sua
conta do Google Voice para adicionar recursos de VoIP para o Google Voice. Ent&atilde;o, voc&ecirc; ser&aacute; capaz de fazer chamadas
ilimitadas para os EUA e Canad&aacute; usando apenas Wi-Fi ou um plano de dados, e contanto que voc&ecirc; definir o Google Voice para
encaminhar chamadas para Chat do Google, voc&ecirc; pode receber chamadas tamb&eacute;m. N&atilde;o &eacute; uma m&aacute;
solu&ccedil;&atilde;o. &nbsp;
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