


Como a tecnologia de voz sobre IP está arrastando pessoas
e empresas para a nova era da telefonia por DÉBORA FORTES

uando a psicóloga Sheila Minski, de 31 anos, embarcou para a Austrália para estudar
inglês, em novembro passado, levou na bagagem um acessório especial: um fone de
ouvido integrado a um microfone. É por meio de um aparelho como esse, combina-
do com um número local de Curitiba, que ela vem se comunicando com a família e
com os amigos, nas constantes paradas que faz nos cibercafés da cidade de Brisba-
ne e em suas visitas a Sydney. "Optei pela voz sobre IP logo de cara, antes de sair do
Brasil", diz. A escolha foi o WebFone Virtual, da GVT, com softfone acessado pela



web. O uso tem sido intensivo: em janeiro, Sheila estam-
pou no extrato 202 minutos de ligação local com Curiti-
ba, 45 minutos para celular e 40 para longa distância.
Pagou, incluindo a mensalidade, 78 reais. Se fosse usa-
da uma operadora como a Embratel, nas ligações a co-
brar no sistema BrasilDireto, o valor chegaria perto de
400 reais - ao preço de 1,35 real o minuto.

Nos cibercafés, nas casas, nas empresas ou em qual-
quer lugar onde chegue uma cone-
xão de banda larga, o VolP está var-
rendo do mapa os paradigmas da te-
lefonia convencional, a chamada
PSTN (Public Switched Telephone Net-
work). "A voz era commodity. Esta-
mos reinventando-a 100 anos depois",

afirmou em entrevista à INFO John Blake, o principal
executivo de voz sobre IP da BT Global Services, parte
do grupo British Telecom, a operadora que deu uma re-
viravolta e cravou um lugar na vanguarda da telefonia
por IP. Com o VolP, pouco importa se há um cabo de te-
lefone passando pela sua porta ou não. Nem se o des-
tino é a casa do vizinho ou Regensburg, na Alemanha.
Na internet, os pacotes de voz são apenas mais um ti-
po de dado trafegando pela rede IP, como um e-mail
ou o download do último hit do rapper Eminem em MP3.
"Basicamente será a morte das ligações em longa dis-
tância", afirma Cássio Garcia, diretor da subsidiária bra-
sileira da Nortel, Os institutos de pesquisa já prevêem
as datas para o funeral. "Estamos num momento de
transição. Em 2008, provavelmente o modelo de lon-
ga distância não existirá rnais". diz Patrícia Volpi, ge-



rente do Yankee Group. De acordo com o instituto, ho-
je os descontos médios nas ligações por VolP no país
são de 20% a 30%, mas podem chegar a 70%.

Ninguém bateu tanto de frente com as letras das si-
glas DDD e DDI quanto o Skype. O software de telefo-
nia que usa a tecnologia peer-to-peer foi gerado pelos
mesmos cérebros do KaZaA (veja entrevista na página
ao lado) e atraiu 24 milhões de usuários registrados,
num ritmo de 130 mil novos adeptos por dia. Somada,
essa legião já falou mais de 5 bilhões de minutos por
IP. O Brasil é o quinto maior usuário do Skype, atrás dos
Estados Unidos, Polônia, Alemanha e França. A maio-
ria dos internautas fica restrita às ligações gratuitas do
serviço - de computador para computador. O SkypeOut,
a encarnação paga que permite fazer ligações para te-
lefones convencionais, tem apenas 800 mil usuários. O
Skype não deixou de lado nem mesmo os usuários de
PDAs. Sua versão para Pocket PCs já foi baixada l mi-
lhão de vezes, segundo seus próprios cálculos.

O Skype chegou ao notebook do empresário Luiz Car-
los Zorzetto, de 52 anos, há pouco mais de um ano, mo-
tivado pelas contas de telefone que passavam dos 500
reais. A explicação? Os constantes interurbanos de Ri-
beirão Preto, no interior de São Paulo, para Lisboa, on-
de a filha, Cíntia, mora. "Hoje, falo com ela até três ve-
zes por dia", diz Zorzetto. Do outro lado, a dentista Cin-
tia, de 25 anos, recebe as ligações vindas do Skype não
só pela conexão de 1 Mbps que tem em casa como pe-
lo celular, no serviço pago - e passou para o time dos

evangelizadores do programa. "Fico insistindo para que
minha irmã também use", diz. O Skype, entretanto, ain-
da não seduziu outro membro importantíssimo da con-
ta telefônica: a mãe de Cintia. Por isso, Zorzetto preten-
de instalar um sistema que possa ser usado diretamen-
te no aparelho de telefone.

Nessa hora, entra em ação um pequeno dispositivo cha-
mado ATA (Analog Telephone Adaptor), uma espécie de



gateway que converte os sinais analógicos do telefone pa-
ra digitais - e leva o VolP para longe do PC. Esse tipo de
produto (veja teste na página 64) possui entradas para se
ligar à linha de telefone e à conexão de banda larga. So-
zinho, ele não faz nada. É preciso se associar a um servi-
ço VoIP para receber um número de telefone específico.
Se nas duas pontas houver um ATA, fala-se sem custo, co-
mo se fosse um ramal de uma empresa. Caso contrário, a
ligação percorre um caminho que mescla trechos IP com
a rede pública. Quanto mais longa a jornada por IP, mais
barata fica a ligação. Além de libertar o usuário de VolP
dos limites do computador, a grande sacada do ATA é a
mobilidade: dá para levá-lo a qualquer lugar para onde
você vá e fazer ligações locais para a cidade do número
de origem. Na suíte de um hotel, por exemplo.

É justamente um modelo como esse que tem feito ou-
tra startup, a americana Vonage, brilhar no VolP. Criada

sob o signo do SIP (Session Initiation
Protocol) e tendo entre os fundadores
o visionário Jeff Pulver, a empresa ul-
trapassou a barreira dos 400 mil usuá-
rios e quer chegar a l milhão até o fim
de 2005. Só quem mora nos Estados

Unidos, Canadá ou Reino Unido pode assinar o serviço,
com planos oferecidos desde 14,99 dólares. Hoje, Pulver
é apenas sócio minoritário da Vonage, mas se envolve
com várias startups — de VolP, é claro. "Eu me sinto co-



mo se estivéssemos atravessando a adolescência da voz
sobre IP. Fico imaginando o que os próximos dez anos
poderão trazer", afirma Pulver em seu blog.

Enquanto esse futuro não chega, os laboratórios de
pesquisa trabalham em questões bem concretas para
a nova face da tecnologia IP. Uma delas é o protocolo
5IP, usado pela Vonage e por boa parte dos produtos e
serviços de VolP, e que está em fase de maturação. "O
SIP ainda não está suficientemente maduro para car-
regar as aplicações que desenvolvemos. Quando ele vi-
rar um padrão de fato para telefonia IP, permitirá mes-
clar aplicações", afirma Luiz Machado, gerente de co-
municações IP da Cisco. Outro desafio está nos codecs
e na busca de formas para reduzir o tamanho dos pa-
cotes sem comprometer a qualidade
das ligações. Com uma boa compres-
são, os especialistas de voz sobre IP re-
comendam uma banda de pelo menos
30 Kbps para cada chamada. Sem uma
compressão turbinada, a banda neces-
sária pode subir a 60 Kbps. A sofisti-
cação nos codecs de voz e imagem es-
tá chegando a tal ponto que a Nortel,
por exemplo, já usa a tecnologia DivX
para fazer videochamadas em seus
equipamentos. DivX, como todo mun-
do sabe, é um formato conhecido e apreciadíssimo por
quem tem hábito de assistir a filmes e seriados no PC.

Do lado do usuário, o ponto central está em ter uma
conexão de banda larga estável - se a latência for al-
ta, nada feito. Quando os pacotes se perdem, a conver-
sa será afetada. Por isso, algumas empresas que estão
prestando serviços de VolP montaram kits para testar
a qualidade de banda dos clientes antes de assinar os
contratos. É o caso da GVT, que usa hoje um pacote com-
binado de aplicativos, mas está desenvolvendo um soft-
ware para integrar essa função.

No país, o VolP também vem alimentando planos de
negócios baseados exclusivamente nessa tecnologia. É
o caso da Primeira Escolha, que surgiu há um ano e
meio de um grupo de investidores americanos. A em-
presa trabalha com vários tipos de serviços para usuá-
rios domésticos e empresas. O Ligue 24, por exemplo,
é um DDD/DDI pré-pago disponível no estado de São
Paulo. Parte do caminho das ligações é feita pela rede
IP, de forma transparente para o usuário, pois sai exa-

tamente do velho telefone convencional, sem qualquer
equipamento instalado - o trabalho é feito pelos gate-
ways, espalhados pela rede. No serviço VolPE, entra em
ação o tipo ATA, plugado no telefone convencional e na
banda larga, e um número de telefone IP. Por isso, ain-
da não é possível receber chamadas, só fazê-las. O ser-
viço começou apenas com números brasileiros, mas de-
ve ser expandido para códigos dos Estados Unidos, Ca-
nadá e Reino Unido. "Ainda em 2005, queremos ser cash
flow positivo", afirma Mario Leonel Neto, presidente da
Primeira Escolha.

Entre as operadoras brasileiras, no que se refere ao
usuário doméstico, a GVT é praticamente uma voz dis-
sonante, e saiu na frente. Desde outubro, a empresa

vem colocando no mercado várias op-
ções de serviço, tanto para casas como
para empresas. "A participação da GVT
na longa distância é pequena, e o VolP
não canibaliza o que já temos", afirma
Celso Fernando Valério, gerente de pro-
dutos VolP da GVT. Para empresas, há
várias tecnologias disponíveis, que vão
dos softfones aos conversores ATA e te-
lefones IP. Para a turma de casa, entram
os softfones (instalados no micro ou emu-
lados pela internet) e também o ATA.

Hoje, segundo Valério, a GVT tem 4 milhões de minu-
tos contratados por mês de VolP. No mercado domés-
tico, são 2 mil clientes e, no corporativo, cerca de 100.

A Transit Telecom, que estreou no país como espe-
Ihínho em 2000, é outra que já mostrou as suas garras
para o VolP. Começou com o mercado corporativo no
fim do ano passado. "Estamos fechando várias parce-
rias com provedores de acesso, principalmente de rá-
dio e de TV a cabo", afirma Jorge Noboru, vice-presi-
dente comercial da Transit. A base do serviço da em-
presa são os equipamentos do tipo ATA. Mas a idéia é
não ficar presa a uma única tecnologia. A equipe de TI
trabalha no desenvolvimento de um softfone. "Vamos
lançar um produto semelhante ao Skype e dar um nú-
mero público para o usuário, permitindo que ele rece-
ba ligações normais", diz Noboru. O novo serviço deve
chegar até abril. Em 2005, o investimento da Transit em
VolP é de 5 milhões de reais, e a tecnologia represen-
ta de 15% a 20% do tráfego de ligações.

Na maioria das operadoras brasileiras, o VolP tem se
restringido ao uso dentro da própria rede - trafegando
as ligações convencionais dos clientes - e de aplicações
para as empresas. "Hoje, no core da nossa rede usamos



voz sobre IR Temos uma rede NGN",
afirma Ricardo Couto, diretor de pro-
dutos e serviços da Brasil Telecom. O
usuário doméstico, porém, ainda vai
ter de esperar mais para ver o sinal do
VoIP chegando ao seu telefone pelas

mãos das operadoras. A maioria delas diz ter a solução
pronta, mas está aguardando "os movimentos do mer-

cado". E o motivo está na lucrativa receita com a dobra-
dinha DDD/DD1. "O modelo de receita das empresas de
comunicação vai mudar radicalmente", diz John callon,
diretor-presidente da CloudMeeting, empresa que ofe-
rece vários serviços integrados por IP.

Não são apenas as novas startups e as operadoras tra-
dicionais que estão alvoroçadas com a onda do VoIP.
Empresas de vários segmentos começam a entrar nes-
se mercado. "Já hospedamos sites e e-mails. Vamos pas-
sar a hospedar PABX também", diz Gilberto Mautner, di-
retor de novos negócios da LocaWeb. Há dois meses, 20
funcionários da área de cobrança da empresa vêm usan-
do a voz sobre IP, num projeto que está sendo testado
para ir ao mercado. "A idéia é substituir todo o PABX da
LocaWeb até o fim do semestre", afirma Mautner. A so-
lução combina a tecnologia de reconhecimento de voz

com VoIP e com um screen pop. As-
sim, quando um cliente liga para o
PABX, pode dizer o nome da empre-
sa, e a ligação chega à tela do desti-
natário com sua identificação. No es-
critório ou onde quer que ele esteja
conectado. "Deixamos de fazer expan-

são no PABX tradicional, no hardware. Você passa a usar
o cabeamento da rede e o software", diz Mautner.

Os provedores de banda larga também se movem.
Desde outubro, o Ajato, da TVA, oferece serviços de voz
sobre IP para empresas — e deve chegar às casas ain-
da no primeiro semestre deste ano. Do lado internacio-
nal, a empresa associou-se a outro nome forte do VoIP,
a Net2Phone. No Brasil, à Primeira Escolha. O serviço é
baseado em dispositivos ATA, mas por enquanto só ofe-
rece números de São Paulo. "Estamos operando com
mil linhas de empresas", afirma Arnilton de Lucca, di-
retor de novos negócios da TVA.

Nas empresas, a nova era da voz se traduz tanto nas cha-
madas de longa distância como nas ligações regulares,
nos ramais e na integração (ou substituição) dos velhos
PABX analógicos. Alguns especialistas defendem até uma
diferenciação no significado técnico dos termos VolP e
telefonia IP, embora todos partam do mesmo princípio.
"De 2003 para 2004, o uso de voz sobre IP nas empre-
sas deu um salto quântico, Quem não fez ainda está per-
dendo dinheiro", diz Vanderlei Rigatieri Jr., sócio da WDC
Networks. No Santander Banespa, a voz sobre IP estreou
em terras brasileiras em 2001. "Estávamos renovando



toda a rede do Banespa, e o VoIP foi uma conseqüên-
cia", afirma Pedro Paulo Cunha, superintendente de tec-
nologia do Santander. Hoje, os centros administrativos
e a rede de 900 agências do grupo no país estão liga-
dos por VoIP. Em cada um desses lugares, há alguns ca-
nais conectados a um roteador Cisco. "Nas ligações, fa-
zemos sempre a rota de menor custo", diz Cunha. O uso
é de 1,5 milhão de minutos por mês, com uma econo-
mia mensal de 350 mil reais. A banda em cada agência
começa em circuitos frame relay de 128 Kbps e, em al-
guns casos, chega a 512 Kbps. "A maior parte das liga-
ções entre agências e centros administrativos usa VoIP.
A rede pública, nesse caso, vira apenas um backup", afir-

ma. Algumas filiais também estão adotando telefones
IP, em substituição ao PABX analógico.

Já no caso da BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros),
a chegada do VolP tem um destino bem preciso: a in-
terligação com seu escritório em Nova York. As ligações
passam por um link de frame relay da Telefônica de
2 Mbps - 128 Kbps reservados para dados, 768 Kbps
para voz e o restante para expansão futura. Hoje, 11 cor-
retoras brasileiras também estão usando o sistema pa-
ra se comunicar com seus clientes nos Estados Unidos,
pelo custo de ligações locais. Para isso, uma porta de
ramal da corretora é conectada a um roteador. "Em al-
guns casos, são ligações que podem chegar a oito, dez
horas de duração", diz José Antônio Eirado Neto, dire-
tor de sistemas e tecnologia da BM&F.

Uma das áreas que avança rapidamente na voz sobre
IP é a de call centers e contact centers. A Contax, por

exemplo, testa um piloto desde setembro do ano pas-
sado. Além do custo, a vantagem para a empresa apa-
rece do lado do gerenciamento integrado, pois os aten-
dimentos podem partir tanto do telefone como do sis-
tema de chat online e tudo pode passar por um único
link. "Em várias concorrências, somos indagados sobre
o uso de VolP. Em pouquíssimo tempo vai virar um re-
quisito nessa área", afirma Jackson Valle, diretor de tec-
nologia e operações da Contax.

A palavra integração vai além dessas fronteiras. Tam-
bém já almeja as redes sem fio e os celulares, imagine
a seguinte situação: seu celular funciona normalmente
quando você está fora do escritório, de casa ou de um
hotspot, Mas nesses lugares ele usa o VolP para trafe-
gar as ligações, com custo mais baixo. Imaginou? É nes-
se ponto que muita gente está trabalhando neste exato
momento. "Devemos anunciar um telefone Wi-Fi ainda
no segundo trimestre do ano", afirma Louis Holder, vi-
ce-presidente executivo da Vonage. A British Telecom,
por sua vez, desenvolve o Bluephone, um aparelho que
seguirá o usuário onde ele estiver. "Haverá menos tele-
fones fixos e mais móveis nas mesas", afirma John Bla-
ke, da BT Global Services. O Bluephone deve chegar ao
mercado em 2006, primeiro para usuários domésticos.

A Motorola, em parceria com a Avaya e a Proxim, co-
locou no mercado americano um telefone celular que
combina GSM e wi-Fi com o protocolo SIP, o modelo
CN 620. "Em pouco mais de cinco anos, os celulares hí-
bridos deverão ser maioria", diz José Geraldo de Almei-
da, gerente de desenvolvimento de novos negócios da
Motorola. Por aqui, a Brasil Telecom é uma das adep-
tas da tendência. "Os telefones IP que ofertamos hoje
são 100% compatíveis com Wi-Fi", afirma Ricardo Cou-
to. E a voz sobre IP também está chegando aos domí-
nios do abrangente 802.16, o WiMax. No Brasil, a GVT
é uma das empresas que já fez testes nessa área.

Se você está pensando em como encontrar espaço
para mais um dispositivo em casa. relaxe. Os fabrican-
tes começam a integrar o VolP a outros dispositivos que
há tempos ganharam espaço na sua sala ou em seu es-
critório, A LinkSys, por exemplo, vende nos Estados Uni-
dos e está trazendo para o Brasil um ponto de acesso
802.11g com roteador e com conexões para VolP. "Em
dois meses, também deverá chegar aqui um produto
com ponto de acesso, modem, roteador e voz sobre IP",
diz Emerson Yoshimura, gerente de território da LinkSys
para o Cone Sul. Se ainda é cedo para dizer quem vai
ganhar a corrida do VolP, uma coisa é certa: a transmis-
são de voz nunca mais será a mesma.


