


As vantagens
das mudanças
radicais
Novas tecnologias garantem mobilidade

além de redução de custos, o que resulta

em aumento da produtividade

por Alexsandro Vanin

atenção das empresas é a possibilida-
de de eliminar gastos com telefonia,
que em certos casos chega a uma re-
dução de 70% após o investimento
inicial em equipamentos e sistema.
Mas a mobilidade proporcionada por
tecnologias corno VoIP, wi-fi e PLC
é a principal vantagem apontada por
especialistas, o que se reflete na di-
minuição da perda de tempo nos pro-
cessos e do tempo de resposta de
grupos de trabalho, e se traduz em
aumento da produtividade da corpo-
ração. Isso tem feito que cada vez
mais empresas e instituições passem
a aderir a essas tecnologias.

É o caso do Projeto Piloto VoIP da
Rede Nacional de Pesquisas (RNP2),
que consiste na implantação de um ser-
viço de telefonia IP no backbone da
RNP2, permitindo que instituições as-

sociadas e suas redes coligadas pos-
sam estabelecer comunicação de voz a
partir de seus PBXs, telefones IP e es-
tações de trabalho (microcomputado-
res). Nessa primeira fase, 16 instituições
federais de ensino e pesquisa foram in-
tegradas, e o Ministério da Educação
(MEC) avalia o plano de inclusão de mais
de uma centena de entidades (universi-
dades, escolas técnicas e institutos de
pesquisa), informa Paulo Henrique de
Aguiar Rodrigues, professor e analista
de sistemas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador
do Grupo de VoIP Avançado.

A discussão teve início em maio de
2002 e o processo de implantação co-
meçou em julho de 2004. O Laborató-
rio de Voz sobre IP do Núcleo de Com-
putação Eletrônica (NCE) da UFRJ fi-
cou encarregado do desenvolvimento
da arquitetura e ambiente e da identifi-

cação e solução de problemas técnicos.
O grupo desenvolve diversas pesqui-
sas sobre a tecnologia, como estrutura
e engenharia de tráfego, qualidade de
serviços (QoS) e autenticação, entre
outras. "O Brasil está par a par com
outros países, não apenas em termos
de aceitação da nova tecnologia, mas
também fazendo contribuições, com a
vantagem de procurar sempre trabalhar
com sistemas abertos", diz Rodrigues.
Segundo ele, a experiência brasileira
serve inclusive como modelo para ou-
tros países da América do Sul.

Impacto positivo
O principal impacto, até o momen-

to, é a flexibilidade, relata Rodrigues.
Nos computadores e ramais é possível
fazer ligações interurbanas, e profes-
sores e alunos podem facilmente man-
ter contato com a instituição mesmo

A princípio, o que mais chama a



estando em outros locais, inclusive no
exterior. Na UFRJ, mais de mil núme-
ros de telefone IP já foram cadastra-
dos (o próprio usuário faz sua solicita-
ção no site da instituição) e a rede PBX
foi inserida no sistema, via gateway, o
que permite que qualquer ramal possa
fazer ligações em VoIP.

Caso o projeto de ampliação seja
aprovado, dentro de dois anos todas as
instituições federais de ensino e pes-
quisa farão parte da rede VoIP da RNP2,
o que resultará numa economia subs-
tancial. Segundo Rodrigues, ligações
interurbanas e internacionais represen-
tam em média 30% da conta telefônica
dessas instituições. Além disso, a con-
vergência de dados e voz para o mes-
mo meio e equipamentos possibilita a
racionalização da infra-estrutura e dos
recursos humanos envolvidos.

A implantação do sistema envolve
algumas etapas. A primeira delas é
qualificar as pessoas envolvidas em
cada instituição, sejam usuários, sejam
técnicos de suporte. O passo seguinte
é integrar os PBXs ao backbone da
RNP2, por meio de gateways, e de-
pois implantar servidores ou gatekee-
pers que permitem o uso da telefonia

IP diretamente das estações de traba-
lho. No entanto, PBXs em geral são
difíceis de programar, exigindo técni-
cos especializados, e o uso de micro-
computadores requer acessórios que
podem ser incômodos aos usuários. A
última medida é a distribuição de tele-
fones IP, que resolvem os problemas
anteriores e permitem distribuir comu-
nicados e informações institucionais,
acesso a notícias, etc. Segundo Ro-

drigues, são necessários em média três
meses para integrar uma instituição.

A Seprol Computadores e Sistemas,
de São José (SC), parceira da multi-
nacional Avaya, além de integradora,
utiliza um sistema de telefonia IP, que
integra a sede à filial de Blumenau (SC)
e serve como plataforma para um call
center com dez posições de atendimen-
to. "O resultado é excelente. Os gas-
tos com interurbanos foram reduzidos
pela metade, ampliamos oportunidades
de negócios, o que refletiu num au-
mento de 300% nas vendas e com isso
geramos mais empregos", diz Carlos
Ferrarez, especialista em comunicação
da Seprol.

A adoção do sistema permitiu a es-
pecialização de áreas dentro da empre-
sa. A base do call center de vendas,
por exemplo, fica em Florianópolis.
Mas quem liga de Blumenau tem sua
ligação transferida para Florianópolis via
VoIP, e o retorno dos atendentes trans-
corre da mesma forma. Já o atendimen-
to help desk (assistência técnica remo-
ta) tem como base Blumenau, porque
lá existem mais profissionais com esse
perfil e o processo é o mesmo.

"Essa tecnologia vai ter um impac-
to profundo. A VoIP vai estar cada vez
mais presente na vida de corporações
e pessoas", diz Rodrigues. Mas para
Lúcio Antônio Nubile, gerente de Tec-
nologia da Informação e Telecomuni-



cações da Cummins Brasil, multinaci-
onal americana instalada em Guarulhos
(SP), ainda falta qualidade no serviço.
"É sem dúvida um recurso mais im-
portante, mas não adianta apenas ser
mais barato", diz. Por enquanto, a com-
panhia se restringe à utilização de uma
rede wireless.

Wi-fi não é luxo
Na sede da Cummins Brasil, toda a

área é coberta por uma rede wi-fi e 110
notebooks têm acesso a ela. "Um no-
tebook com acesso wireless não é um
luxo, é uma necessidade importante.
Por isso é meta da companhia prover
os funcionários com todos os recur-
sos possíveis para a melhoria das con-
dições de trabalho", diz Nubile. A em-
presa começou a troca de computado-
res pessoais por notebooks há uma ano
e meio, iniciando com a aquisição de
60 aparelhos, e a partir de agora a meta
é substituir cerca de 10% dos micro-
computadores a cada ano. A solução
foi implantada pela Telsinc, responsá-
vel pela instalação física (antenas e equi-
pamentos) e configurações do sistema.

"A rede wireless nos deu muita
mobilidade, ficou tudo mais prático e
com menos limitações de infra-estru-
tura", diz Nubile. Antes, por exemplo,
para se fazer uma reunião que necessi-
tasse do uso de computadores e inter-
net, era preciso se deslocar para uma
sala específica. Outro exemplo são os
testes de motores realizados ao ar li-
vre, geralmente no estacionamento da

empresa. Hoje é possível acompanhá-
los com uma estação ao lado, e inserir
e consultar dados no sistema no pró-
prio local, o que antes era impossível.

A mobilidade e flexibilidade pro-
porcionada pela rede wireless contri-
buiu diretamente para o aumento da
produtividade dos grupos de trabalho.
A perda de tempo na realização dos
processos diminui, assim como o
tempo de resposta das equipes, que
podem trabalhar com mais informa-
ções num período menor de tempo.
Segundo Nubile, a infra-estrutura de
computadores pessoais ainda não foi
substituída totalmente por notebooks
por causa do alto custo de aquisição
e manutenção desses aparelhos, além
do perigo de roubo. Até o momento,
a Cummins Brasil investiu US$ 30 mil
na rede básica e R$ l milhão na com-
pra dos notebooks.

Tecnologia do futuro
Outra tecnologia que permite uma

maior mobilidade e redução de custos,
mas ainda com pouca utilização, é o
PLC. Quem estuda o uso dessa solu-
ção de comunicação é a Airgate Tele-
comunicações Ltda., empresa de Flo-
rianópolis que atua no ramo de ener-
gia. Para Rubem Dias, diretor-executi-

vo da Airgate, falta ainda a definição de
um padrão e estrutura para a dissemi-
nação de sua utilização. "É o meio ideal
para comunicações, pois utiliza a rede
elétrica, que atende todas as empresas
e praticamente todos os domicílios, mas
ainda está em teste. Será uma realidade
dentro de cinco anos."

A Airgate utiliza PLC em soluções
de telemetria, para transportar dados de
sistemas de medição e monitorar con-
sumo de energia por consumidores em
tempo real. O principal diferencial do
sistema desenvolvido pela Airgate em
relação aos seus concorrentes, todos
internacionais, é a sua arquitetura, adap-
tada às peculiaridades da rede elétrica
local. Até 2006 a empresa planeja tes-
tar o programa em alguns de seus cli-
entes, como Tractebel, Enersul, Ce-
lesc, Electro e CEE.

Fonte: Empreendedor, ano 11, n. 126, p. 48-51, abr. 2005.




