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Depois de muitos rumores, o WhatsApp  finalmente recebeu a opção de realizar chamadas de
voz grátis, sem precisar do intermédio de uma operadora para realizar o serviço. O recurso,
que ainda está em fase de testes, por enquanto só chegou para o 
Android
e na versão web. Veja a seguir como configurar o seu smart para fazer chamadas grátis pelo
mensageiro.
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http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/whatsapp-messenger/plantao.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/android.html
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  (Foto: reprodução)  Passo 1. Vá em Segurança nas configurações do celular e ative a opção "Fontesdesconhecidas".  Baixe a atualização em APK para o seu Android;  
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http://download.baixatudo.globo.com/whatsappligacao/com.whatsapp-2.11.561-450341-minAPI7.apk
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  Baixe a atualização em APK do aplicativo para Android (Foto: Reprodução/Marcos Aquino)  Passo 2. Quando o download concluir, clique em Todas e instale;  
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  Após o download, instale a atualização no seu Android (Foto: Reprodução/Marcos Aquino)  Passo 3. Peça para algum amigo te ligar pelo WhatsApp, pois a nova função só irá funcionarapós essa primeira ligação.  
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  Para que a função seja ativada, é necessário receber uma ligação de um contato (Foto:Reprodução/Marcos Aquino)  Pronto! Você já pode ligar a partir do seu WhatsApp.  Com a função ativada após a ligação, é só escolher um contato e ligar (Foto:Reprodução/Marcos Aquino)  Comente em nossas redes sociais!     
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