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O dia em que a VolP entr
Serviços de voz pela internet já têm "versões" genéricas e final

TODA TECNOLOGIA
INOVADORA E QUE É
REALMENTE ÚTIL PARA A
VIDA DAS PESSOAS SEGUE
UMA CRONOLOGIA
METÓDICA. PRIMEIRO,

COMEÇA A SER UTILIZADA
POR ALGUMAS EMPRESAS.
Segundo, a mídia diz que essa
mesma tecnologia é uma coisa
amiga. Por último, ela chega ao
aconchego da sua casa e começa

a fazer parte da rotina da família.
Foi o que ocorreu com o
computador, a internet e agora
tende a acontecer com a
telefonia pela internet. A
tecnologia de voz sobre protocolo



ou na sua casa...
mente desafiam o mercado consumidor do Skype

de internet (VoIP) chegou
finalmente a essa fase de
maturação. Um estudo da
OfCom, o órgão regulador de
comunicações inglês, aponta que
as comunicações digitais têm

apelo de consumo de massa
porque apresentam preço em
declínio e capacidade de oferta de
produtos e serviços para várias
plataformas. Com essas virtudes,
a VoIP está a caminho da casa do
usuário final e do escritório mais
modesto que você conhece. O
famoso programa que permite
ligações entre usuários, o Skype,

que já foi baixado mais de
146 milhões de vezes por
computadores de todo o globo,
é apenas um aperitivo.

Sim, um aperitivo. Não fique
vermelho se você ainda o usa.
Em breve, algum provedor de
internet ou operadora VoIP
vai cruzar o seu caminho e fazer
parte da sua vida.
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A nova moda agora
é deixar o telefone
convencional para casos em
que a pessoa do outro lado da
linha ainda não se
modernizou. Operadoras de
telefonia e até mesmo
provedores de internet já
ofertam produtos que
literalmente substituem o
aparelho convencional por um
modelo compatível com o
mundo IP. Detalhe: um
aparelhinho igualzinho ao que
você tem em casa ou no seu
trabalho, que nem sabe mais o
que é interurbano.

Cada dia mais aumenta a
lista de empresas que colocam
em qualquer lugar um
telefone que só trabalha pela
internet. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatei)
já está atenta a essa nova
demanda, mas ainda está na
sua fase de "estudos".
Enquanto isso provedores de
internet e empresas de TV a
cabo afiam as suas facas para
brigar com as teles
tradicionais. A briga promete.

Regulamentação
para depois

A agência reguladora das
telecomunicações no Brasil está
assistindo de camarote a
movimentação das empresas
com o VoIP. A reportagem
consultou membros da Anatei e
a resposta é que a tecnologia
ainda está em fase de
"estudos". Ou seja,
regulamentação ainda é coisa

para um amanhã indefinido.
De acordo com a fonte, a

Anatei acredita que ainda não
existem mecanismos para
cobrar a qualidade dos serviços
prestados por empresas de voz
pela internet. Segundo ainda
essa fonte, a Agência sabe
que uma eventual
regulamentação poderia coibir
o desenvolvimento das
empresas de VoIP. "Ninguém
mais prestaria o serviço,
já que o risco do negócio
acentuaria muito com tanta
multa por falta de qualidade,"
disse a fonte ouvida pela
reportagem. O maior
temor da Anatei e de
qualquer outra operadora de
telecomunicações é que a voz
pela internet seja ser um tiro
no escuro capaz de atingir
em cheio negócios já
consolidados.

Ainda não existem
mecanismos tecnológicos para

garantir uma qualidade das
ligações. Uma determinada
empresa pode até tentar colocar
uma arquitetura para garantir a
tal da qualidade, mas assim que
os dados chegam a um outro
servidor da rede mundial, esse
mecanismo é ignorado.

Para contornar o problema,
as operadoras virtuais que
oferecem telefonia por internet
adotam seus próprios
mecanismos de qualidade. "O
que eu tento fazer é oferecer a



infra-estrutura toda para o meu
usuário. Eu sei que eu não
consigo controlar a qualidade
do Speedy, por exemplo" diz
Alexandre Alves, diretor de
tecnologia da Transit Telecom.

Entenda o
fluxo dos bits

O primeiro passo a entender
é que a voz pelo protocolo IP

não e a mesma coisa que voz
pela internet. Entenda: uma
empresa pode ter voz sobre IP
por meio de uma rede
totalmente fechada, que
também funciona pelo
protocolo IP. Curiosamente, a
internet também trabalha com
o Internetwork Protocol.

Entenda também que é
possível controlar quase tudo o

DISPOSITIVOS COM EQUIPAMENTOS DA

3 C 0 M DEDICADOS À VOZ SOBRE IP

que se passa em uma rede
privada. E justamente o
contrário do que se passa na
internet. Nela, ninguém
controla nada.

O VoIP que chega até o
mercado SMB ou até a sua
casa é justamente aquele
VoIP que vai pela internet. Em
poucas palavras, a qualidade
não é 100% garantida devido a
uma série de questões
tecnológicas. Lembre que a
rede mundial é formada por
milhares de servidores que não
respondem ao mesmo dono
nem à mesma tecnologia.

Definidos os conceitos,
entenda como os bits viram
voz. A grande maioria dos
provedores utiliza um
protocolo chamado SIP. Essa
sopa de letrinhas significa
"Session Initiation Protocol",
em inglês. O SIP é uma
tecnologia interessante porque
é moderna e compatível com
qualquer coisa. Não tem uma
grande performance para
transformar sua voz em bits,
como outras tecnologias, mas
sua compatibilidade é um
ponto alto.

E o SIP que faz a sua voz
trafegar de um lado para o
outro na internet. Soluções
empresariais podem usar um
outro protocolo, como o H.323.
Essa tecnologia exige muitas
vezes um tipo de equipamento
mais caro, que pode inviabilizar
a chegada da tecnologia até a
casa do usuário final. "A
migração para SIP já é quase



total no mundo VoIP por ser
um protocolo mais simples e
com equipamentos de menor
custo. Quando buscamos
economia, e isto é que
realmente atrai hoje o
consumidor para VoIP,
precisamos ter a
infra-estrutura também
econômica, principalmente
para os pequenos e médios
usuários. Entendemos que as
duas vertentes vão trabalhar
em conjunto, como hoje ocorre
nos softwares em geral",
complementa José Rubens,
diretor comercial da Velip.

O aspecto definitivo entre
essa briga de protocolos é
muito simples: preço. O SIP
exige equipamentos bem
baratinhos. Um servidor Linux
pode virar até o ponto
concentrador e apontador de
ligações de milhares de
internet. Não é o caso do
H.323, que exige tecnologias
proprietárias e caras.

E mais, os equipamentos
que chegam até a sua casa ou
escritório do usuário final são

mais baratos se forem
compatíveis apenas com SIP.

Quem está no mercado
Mesmo com o risco

de a sua ligação ficar picotada
durante uma conversa
decisiva, você apostou na voz
pelo IP. As opções para entrar
na moda não faltam. Velip,
InterCall, Taho, Transit, UOL
Fone, GVT, TVA Voz e Tmais

são algumas das opções. É
muito importante entender
que existe um padrão entre
todas essas alternativas. A
primeira é certamente a mais
importante: forma de
pagamento. Exceto raras
exceções, o sistema é pré-pago.
O usuário vai ao site e coloca
alguns reais de crédito e já
pode fazer interurbano com
custo quase zero.

A opção mais interessante
de VoIP é aquela em que o
usuário não precisa ligar o
computador para falar. No
caso, as empresas oferecem
um telefone IP para o usuário.
Esse aparelho, em muitos
casos, também tem um
número de telefone
convencional atrelado a ele.
A sua única desvantagem
é o preço: os modelos mais
baratos custam a partir de
400 reais. O segredo do
sucesso das ligações em VoIP é
o que o usuário "ganhe" um
serviço que não faz apenas
chamadas pela internet, mas
esteja ligado à rede pública.
"O que as pessoas querem
mesmo é um telefone misto.
Um produto que funcione com
VoIP e seja ainda um telefone
convencional para as pessoas
ligarem para você", diz Celso
Valério, gerente de produtos
da GVT. Em resumo, as
empresas de VoIP querem
conquistar o usuário final com
algumas armas padrão. São
elas: interurbanos a custo
quase zero, oferta de um
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aparelho telefônico
semelhante ao tradicional,
instalação de um número
convencional ao aparelho e
sistemas de pagamento em
que você sabe o quanto
gastará, mais conhecida
como pré-pago.

Provedores x
operadoras
convencionais

A tecnologia tem o poder
de colocar à frente empresas
recém-chegadas ao mercado
com companhias centenárias.
O TVA Voz ou a GVT, por
exemplo, podem concorrer em
todo território brasileiro com
qualquer companhia. Os
limites geográficos ficaram
para o passado.

Um fato interessante é que
um provedor de internet, que
até bem pouco tempo atrás se
via ameaçado com a oferta
direta de uma operadora, pode
ser uma real ameaça dessa
operadora. Veja o caso do
UOL Fone ou do TVA Voz.

Os provedores de internet já
têm um público cativo definido
e um canal de comunicação
com o mesmo bem ativo.
A oferta de serviços de voz
pode ser um complemento
dos seus serviços. "Todo
mundo sabe que é um
eldorado essa tecnologia.
Porém, ninguém sabe como
chegar lá. O meu feedback é o
sorriso estampado na cara dos
presidentes dos provedores
que oferecem esse serviço", diz
Antônio Tavares, presidente da

Associação do Provedores de
Internet, a Abranet.

Se as operadoras já
chegaram ao Eldorado ou à
Serra dos Carajás, não
importa. A reportagem ouviu
usuários das operadoras e
provedores VoIP. O feedback
foi bem positivo.

"A minha empresa fica no
Texas, nos Estados Unidos, e
no Brasil. Ao contratar os
serviços da operadora VoIP, eu
ganhei também um número
fixo em São Paulo. Aí fica fácil,

mesmo eu estando no Texas,
os meus clientes discam um
número tradicional de São
Paulo", diz Clóvis Lacerda,
diretor da LeadingQuest. "Eu
mexo com produtos VoIP, mas
ter um número fixo na cidade
foi uma brutal economia. Eu
garanto cerca de 200 dólares
por mês de economia entre
negócios fechados e economia
com as ligações", diz. EB


