
O paradigma da unificação 
Ediane Tiago 
 
Mais que integrar voz, dados e imagens, a convergência tem de possibilitar a criação de pacotes 
de serviços 

Além de atender ao conceito técnico de unificar o tráfego de voz, dados e imagens em uma só 
infra-estrutura, a convergência deve prever a integração de diversos serviços e a criação de 
portfólios diversificados e capazes de oferecer serviços de voz, dados e telefonia móvel para os 
usuários. “O termo convergência ganhou diferentes conotações. Mas, da variação técnica até a 
integração total de produtos fixos e móveis, a unificação de recursos engatinha no Brasil e deve 
prosperar com a necessidade de sinergia das operadoras”, avalia Silvio Genesini, consultor da 
Accenture.  

De fato, as primeiras soluções convergentes como voz sobre redes de dados e videoconferência 
ainda tentam ganhar mercado e desafiam o equilíbrio de contas nas teles, cujas metas são a de 
encontrar uma forma de prover soluções unificadas e garantir a diminuição de custos de seus 
clientes sem ameaçar os próprios cofres. “Quando as telcos desviam o tráfego de voz para redes 
com infra-estrutura IP, por exemplo, reduzem o custo do usuário e diminuem a receita com a 
rede pública. Por outro lado, elas ganham a possibilidade de oferecer mais serviços como 
gerenciamento de redes. O segredo está em encontrar a forma de substituir o faturamento com 
novos recursos. Não adianta adiar o provimento de serviços convergentes. Quem tentar evitar 
esse movimento, estará condenado no mercado”, avisa Fábio Zaffalon, analista de estratégias 
para o setor de telecomunicações do The Yankee Group na América Latina.  

De fato, a adoção de recursos básicos de convergência, como as tecnologias VoIP e VPN IP, ainda 
é baixa e exige maior entendimento das teles sobre as expectativas dos clientes corporativos. Um 
estudo realizado pelo The Yankee Group com 500 companhias brasileiras revela que apenas 15% 
delas utilizam tecnologia VoIP. Das que não adotaram o recurso, 36% admitem não precisar 
desse tipo de solução, 17% não conhecem o serviço, enquanto 29% pretendem adotar a 
tecnologia ainda neste ano. Além disso, 16% das empresas entrevistadas pelo instituto 
consideram o serviço caro, por isso não optaram pela implementação, e apenas 2% disseram que 
a qualidade é baixa. Somando as corporações que decidiram adquirir soluções VoIP neste ano e as 
que desconhecem o serviço, o potencial desse filão é de 39%. Se os preços caírem, esse número 
chega a 53%.  

No campo das VPNs IP, a pesquisa revelou que 29% das companhias já aderiram à tecnologia. 
Dos 71% que não adotaram o recurso, 37% disseram não ter necessidade, 19% não conhecem o 
serviço, 15% consideram o recurso muito caro, 2% não confiam na segurança desse tipo de rede, 
1% considera a qualidade baixa e 26% pretendem adotar a tecnologia ainda neste ano. Também 
nesse caso, se as provedoras adequarem os custos aos orçamentos das corporações, o potencial 
do mercado pode chegar a 43%. “Em todas as frentes, notamos um forte movimento das 
empresas em busca da convergência. As teles precisam entender que elas têm de oferecer novos 
serviços e fomentar o mercado. Assim, garantirão bom relacionamento com os clientes”, adverte 
Zaffalon.  

Já na visão do IDC, a telefonia de longa distância perderá 3% do tráfego para a tecnologia de voz 
sobre IP em 2003, o que não chega a influenciar o faturamento das teles, tendo em vista a gama 
de serviços adicionais que pode ser oferecida em uma infra-estrutura IP. “A aceleração desse 
mercado se dará com a melhora da qualidade das conexões IP, garantindo aos serviços de voz 
sobre rede de dados a mesma performance encontrada nas tradicionais, com reduções de custos 
que podem chegar a 40% no ambiente corporativo”, conta João Bustamante, analista da equipe 
de telecomunicações da IDC Brasil.  



Segundo o instituto, outros fatores serão fundamentais na adoção do recurso, como flexibilidade 
tecnológica, mobilidade e confiabilidade. Por isso, para atender à crescente demanda do segmento 
corporativo por serviços IP, as operadoras estão investindo em redes multisserviço para oferecer 
tráfego unificado de voz, dados e imagens. Embora essa tendência seja clara, há muitas dúvidas 
em relação à regulamentação do serviço VoIP, retardando a adoção dessa tecnologia em solo 
nacional. 

Para Dário Dal Piaz, consultor independente, a convergência se encontra em diferentes níveis no 
Brasil. “A unificação das redes de voz e dados já é uma realidade nas grandes corporações. Os 
bancos começaram com esse movimento e hoje ele permeia os planos de negócios das 
companhias de outros setores. Com a consolidação dessa tendência, partiremos para a utilização 
em massa do protocolo IP como ponto de convergência”, destaca Dal Piaz.  

Ainda de acordo com o especialista, o atendimento ao cliente começa a mudar dentro das teles, 
por isso elas estão repassando as lições sobre visão do usuário, dentro de uma estratégia de 
pacote de serviços e infra-estrutura única. “A convergência atinge aplicações, redes e serviços de 
operadoras. Na telefonia fixa, ela se dará pela união de serviços de voz, longa distância, 
transmissão de dados e acesso discado à internet. Na seara da comunicação móvel, também há a 
presença do acesso à web e de recursos de banda larga. Além disso, as operadoras querem se 
posicionar como ‘full providers’ ao oferecer todos os serviços em um só pacote”, avalia Dal Piaz.  

Outro desafio que as teles terão de enfrentar nesse processo irreversível de convergência é a 
oferta de soluções de telefonia IP. De acordo com Humberto Menezes, diretor-geral da 3Com no 
Brasil, as operadoras devem embarcar de vez no mundo dos dados e se preparar para 
transformar o serviço tradicional de voz. “Em 2004, as vendas de telefones IP devem superar as 
de equipamentos tradicionais. Nesse contexto, as teles precisam absorver a convergência, uma 
vez que elas próprias serão canais de distribuição desse tipo de equipamento”, avalia Menezes.  

Para ele, o fantasma da perda de receita com a oferta de telefonia IP não amedronta mais as 
telcos. “As teles já entenderam que soluções como essa exigem a ampliação dos links de banda 
larga, trazendo mais qualidade aos serviços e novas oportunidades de negócios”, conta.  

Uma dessas oportunidades é a comunicação de voz sobre rede de dados entre companhias. “Nos 
próximos três anos, as corporações buscarão formas de se comunicar com parceiros e 
fornecedores por links IP, criando redes de negócios capazes de reduzir as tarifas com serviços de 
voz”, destaca Dal Piaz.  

Na análise das operadoras, a convergência não reduz custos só para os clientes, trazendo 
vantagens significativas no controle das redes. “Com a mudança tecnológica e a unificação da 
infra-estrutura, reduzimos custo com gerenciamento, melhoramos a qualidade e podemos 
oferecer mais serviços”, conta Carlos Lucianelli, diretor-adjunto de serviços a clientes da Brasil 
Telecom.  

Marcelo Seguchi, vice-presidente para o mercado corporativo da GVT, aposta na convergência 
para expandir a carteira de clientes. A companhia investiu em uma rede NGN (Next Generation 
Network) e iniciou sua atuação com foco na convergência. “Oferecemos VPN de voz para 
empresas e conseguimos oferecer economia de até 40% nas chamadas de voz. Além disso, a 
solução contempla a transmissão de dados. Dessa forma, ganhamos com a satisfação de nosso 
cliente e temos mais opções para agregar serviços ao contrato”, revela Seguchi.  

Já a Telemar Corporate aproveitou a infra-estrutura inteligente da rede fixa e da planta móvel da 
Oi para integrar serviços e unificar recursos de voz fixos e móveis. Com um lançamento recente, a 
provedora oferecerá PABX virtual com ramais móveis e fixos, desviando ligações automaticamente 
para o aparelho celular . “O usuário ganha funcionalidade e nós garantimos a receita na venda de 



ramais, além de agregar valor ao portfólio da Oi e incrementar a venda de terminais móveis”, 
conta João Silveira, superintendente da Telemar Corporate. 

Terceirização convergente 

ATelefônica Empresas aposta suas fichas no outsourcing de redes corporativas e garante que a 
convergência também chegou aos contratos comerciais, uma vez que as empresas tendem a 
centralizar o atendimento em um só provedor. “As teles têm conquistado cada vez mais a 
confiança das companhias, por isso é natural que elas centralizem as áreas de telecom em apenas 
um fornecedor”, conta Nelson Patrício Reis, diretor de vendas a grandes clientes da Telefônica 
Empresas.  

De acordo com o executivo, as operadoras deram um salto qualitativo no atendimento ao cliente 
corporativo, provando eficiência na prestação de serviços e competência para gerir redes 
convergentes e capazes de reduzir custos. “Com a terceirização, as corporações não se 
preocupam com a troca de tecnologia e conseguem contratar mais capacidade com o mesmo 
orçamento. As teles, por sua vez, têm em suas mãos o poder de escala para reduzir preços e 
transferir vantagens para o cliente”, conta Reis.  

O segredo, segundo ele, está em otimizar a operação da rede da provedora, incentivando a 
evolução tecnológica das corporações com a oferta de um leque de serviços de valor agregado. “A 
redução ocorre nas despesas extras e na substituição de tecnologias. Além disso, as corporações 
não têm de se preocupar com detalhes como a migração do PABX tradicional para uma plataforma 
IP. Todo o gerenciamento fica a cargo da prestadora de serviços”, avalia.  
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