
CIOs negociam para conter custos de telecomunicações 

Ana Paula Lobo 

Negociar, negociar e negociar. Este é o lema principal dos responsáveis pela área de 
telecomunicações das empresas nacionais diante do anúncio de um reajuste médio de 41,75% 
nos serviços de voz pelas provedoras do serviço para os assinantes não residenciais. A ordem é 
postergar ao máximo o impacto nos já enxutos orçamentos da área.  

E dessa vez parece que os CIOs (Chiefs Information Officer) estão mais preparados para enfrentar 
o poder de fogo das telcos. Muitos contratos de serviços de voz e dados estão em processo de 
renovação. E esse é um argumento decisivo para postular descontos e exigir uma maior 
flexibilidade por parte das operadoras.  

Esse é o exemplo claro da GOL Transportes Aéreos. Neste momento, a companhia conduz uma 
megaconcorrência para o fornecimento de serviços de rede convergente de voz, dados e imagem. 
Participam do processo Embratel, Brasil Telecom, Primesys, Telefônica, Telemar e Equant/Sita. "O 
que queremos é simples: reduzir nosso custo de telecom com a concorrência. É um processo de 
renovação do contrato que assinamos há três anos e com vencimento previsto para dezembro. 
Agora, quem vencer terá que nos oferecer preço mais baixo e contratos de nível de serviços 
absolutamente rigorosos", explica Wilson Maciel Ramos, vice-presidente de gestão & TI da Gol.  

Rotas alternativas  

Com relação ao reajuste da telefonia, o executivo diz que será impossível "driblar" seus efeitos já 
que todos os consumidores brasileiros sentirão no bolso o impacto desse aumento, mas há opções 
claras em curso para impedir que a demanda por voz cresça de importância no fechamento do 
orçamento da companhia aérea. A GOL, completa Ramos, contratou o serviço Vipfone da 
Embratel, pelo qual obtém descontos de acordo com o volume de ligações trafegadas.  

Na comunicação administrativa e operacional, o uso de voz sobre Frame Relay corporativo 
também reduz o uso da telefonia pública local. "Ramal é uma solução muito em conta e 
incentivamos cada vez mais o seu uso internamente", finaliza o vice-presidente.  

Opção semelhante é adotada pela Companhia Siderúrgica Nacional. De acordo com o gerente de 
operações de Informática da empresa, Carlos Franco, cada área é responsável pelo seu custo de 
telecomunicações. A ordem da empresa é priorizar o uso de ramais na interligação Volta Redonda 
– matriz da gigante da siderurgia no Estado do Rio de Janeiro –, a cidade do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte.  

Neste caso, a rede corporativa LAN/WAN fornecida pela Embratel é a catalisadora dessas ligações. 
"É claro que temos que fazer um trabalho com os usuários para que eles tenham controle efetivo 
da ligação corporativa tal e qual acontece na casa deles. Esse é um procedimento importante para 
a redução de custos. Propor o consumo racional da telefonia é tarefa dos gestores", completa 
Franco.  

Até abril, os serviços de voz tinham um peso considerável no orçamento da Indústria Mueller, já 
que eram realizadas diversas ligações entre São Paulo e Minas Gerais, onde há duas unidades da 
companhia (Contagem e Matozinhos), conta Carlos Pellegrini, gerente de Informática da empresa.  

"Os custos não paravam de crescer com voz. Não havia como impedir as ligações. Então optamos 
por criar uma comunicação corporativa baseada em voz sobre IP, com o nosso fornecedor de 
networking, a Compugraf. Ela montou uma infra-estrutura com custos baixos de implantação e os 
recursos aportados já foram recuperados em três meses", observa o executivo.  



De acordo com Pellegrini, zerar o impacto do reajuste não será possível, mas ações são tomadas 
na Mueller para evitar que o consumo de telefonia aumente. Entre elas também está o trabalho de 
conscientizar o usuário da importância de saber determinar que tipo de serviço será utilizado. A 
proposta, diz o CIO da Mueller, é agora incentivar cada vez mais o uso do correio eletrônico na 
comunicação com clientes e fornecedores.  

Como houve também a mudança da telefonia celular – o usuário adquiriu o direito de escolher a 
provedora de longa distância nacional e internacional – as corporações estudam a melhor opção 
para conquistar descontos significativos. Hoje, o custo de uma ligação fixa-móvel é o mais alto no 
orçamento de uma corporação, lembra Carlos Franco, da CSN. No caso da companhia, por 
exemplo, houve uma concorrência e a ATL sagrou-se vitoriosa. A operadora, do grupo Telecom 
Américas, substitui a Vivo, até então responsável pelo pacote corporativo. "Foi uma seleção 
realizada pela companhia onde preço e serviço foram itens vitais para a escolha", relata.  
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