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A tecnologia VolP arrasta a telefonia
para a internet e chacoalha as
companhias telefônicas tradicionais.
As mudanças serão monumentais, e as
empresas já agradecem Max Alberto Gonzales,São Paulo

A
executiva Cristiane de Almeida
levou seu almoço à mesa de um
shopping center de São Paulo,
abriu seu notebook, e colocou
o earset, aparelho sem fio que
reúne fone de ouvido e micro-
fone. Então, começou a falar.

"As pessoas passavam e riam: 'Olha essa
maluca falando com o computador'", lembra
Cristiane, gerente da subsidiária brasileira
da companhia californiana Zultys.

A empresa vende justamente o produto
que causou as risadas: telefonia VolP, sigla
em inglês para voz sobre IP (protocolo
de internet, a linguagem usada pela rede
mundial de computadores). Conectado à
internet pela rede WiFi do shopping, e ao
notebook por sinais Bluetooth, o earset
da executiva trazia a voz de um gerente
da Zultys na Califórnia. Ele discou um
ramal interno e a chamada chegou a São
Paulo, mas a encontraria do mesmo jeito
se ela estivesse em Buenos Aires, Paris ou
na casa dela — onde tem um telefone IP
na sua conexão banda larga.

Se as pessoas que passavam por Cristiane
soubessem que essa ligação feita a l O mil
km de distância teve custo praticamente
zero, provavelmente não estariam zom-
bando dela. Mas se lhes contassem que
a tecnologia IP já barateia os custos das

companhias telefônicas, e que essa economia
não é repassada às contas mensais, ficariam
enfurecidas. O cenário proporcionado pela
nova era IP é o de uma potencial revolução
dos consumidores — pessoas e empresas
— no ponto mais sensível da indústria global
de telecomunicações: a receita.

Qual é a mágica? A telefonia IP trans-
forma o sinal sonoro em um fluxo de bits
que viaja pela internet ao seu destino, como
um e-mail. Na ponta final, o computador
ou um telefone IP reagrupa os pacotes e os
transforma novamente em som, com um
atraso imperceptível de voz. Hoje, mais de
40 milhões de pessoas em todo o mundo
conversam usando o programa gratuito
Skype, que transporta a voz com a tecnologia
P2P — a mesma que transfere músicas pela
internet. Por uma taxa premium de US$ 19
anuais, os usuários Skype podem também
ligar para telefones fixos.

Muito além do PC, a ameaça às telefônicas
tradicionais está nas desafiantes, companhias
cujo produto principal é a VolP. "Vamos
chacoalhar o mercado", diz o brasileiro Paulo
Humberg, fundador da Hip Telecom, um
desses novos competidores. A companhia
estreou em junho oferecendo pacotes a partir
de R$ 50 por 250 minutos de chamadas de
longa distância, mais R$ 39 mensais pelo
aluguel da caixa decodificadora instalada entre
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o modem e o telefone. O mercado potencial
é ainda pequeno: 2,5 milhões de usuários
de banda larga no Brasil, o maior mercado
regional. Em 2009, serão 10,5 milhões,
segundo a consultoria Yankee Group. Já
em 2004, diz a consultoria Gartner Inc., a
telefonia IP movimentou US$ 233,5 milhões

na América Latina, com 149,2 milhões
de ligações locais e 84,3 milhões

internacionais. Em 2009,
serão US$ 1,15 bilhão,
l bilhão de chamadas
locais e 151,4 milhões
internacionais.
A GRANDE DECISÃO. As
empresas já percebe-
ram e aproveitam as
vantagens do IP. Pri-
meiro, o custo quase
zero nas ligações

 de longa distância
com as filiais e
clientes. Depois,
a integração da
telefonia IP com

aplicações como
os contact centers

(como são conhecidas
as centrais de relacio-

namento eletrônico), que podem armazenar
as conversas e até reconhecer por software

o timbre de voz do cliente para certificar
sua identidade. E pelo fator decisivo para

as empresas, a redução de custos na
manutenção das redes. Em vez de ter
duas equipes — uma para a telefonia e

outra para a internet—uma única equipe
cuida de ambas. As tradicionais centrais
telefônicas PABX darão lugar aos IPBX,
conectados à mesma rede que leva a
internet à empresa. "A pergunta das
empresas não é mais se vão migrar para
IP, mas quando vão ter de mudar seus
equipamentos", diz Juan Fernandez,
analista de telecomunicações para a
América Latina do Gartner Inc., em
Corvallis, em Oregon.

Fernandez diz com convicção que
em 24 meses as grandes empresas
estarão com telefonia IP. Segundo

As companhias tradicionais sentem o
impacto dos primeiros desafiantes que

combinam telefone com internet:
e já há litígios nos tribunais

ele, os mercados latino-americanos mais
avançados na adoção da VoIP são o Chile e
o México, mas nos últimos meses houve um
grande nível de adoção em todos os países
da região. Por exemplo, na subsidiária da
companhia de software SAS Instituto em São
Paulo, não há mais telefones: os funcionários
usam notebooks conectados à rede WiFi e
têm ramais de telefonia VoIP. "Ganhamos
produtividade, pois nos conectamos em
qualquer lugar da empresa", diz Milton
Isidro, diretor do SAS para a América Latina.
Por sua vez, a Comissão Nacional Florestal
do México, que vigia os parques do país,
contratou 400 telefones IP da Cisco Systems
e reduziu a conta telefônica.

Por tudo isso, as telefônicas tradicionais
endureceram seus músculos. Como são elas
que possuem uma das principais ofertas de
banda larga, poderiam migrar sua clientela
para a telefonia IP e dominar esse mercado.
Mas não é tão simples. A maioria dos lucros
das teles ainda está nos serviços tradicionais,
e elas não podem migrar muito rápido para
não canibalizar suas receitas, nem muito
tarde para não perder terreno para outras
operadoras. "O operador vai onde está a
(grande) receita", diz Juan Murguia, gerente
de desenvolvimento de negócios da Cisco,
em Chicago. "Por isso, vai oferecer VoIP
aos bancos, governo e indústria", diz.

Um exemplo de migração agressiva é o
da British Telecom (BT), que na América
Latina oferece serviços IP a grandes multina-
cionais, usando as redes das operadoras locais,
enquanto observa a grande disponibilidade
ainda livre. "Há várias redes de dados para
usar", diz Luis Sanches, presidente da BT
na América Latina. A Telefônica de España
também já tem a VoIP no plano estratégico,
desde 2000. Mas em países como o Brasil,
não dá sinal de quando vai oferecer essa
novidade aos consumidores. Há uma razão
simples para isso: em toda a região, exceto
México e alguns pequenos mercados, os
planos de telefonia são medidos (a cada
ligação se paga uma tarifa), enquanto no
hemisfério norte há concorrência entre os
planos de minutos ilimitados.
GUERRA FRIA. Enquanto a clientela não
compra o serviço das novatas, estas atacam
as grandes. No Chile, a Redvoiss processou
a Telefônica CTC no Tribunal de Defesa da
Livre Concorrência, acusando-a de bloquear
seu tráfego IP. "A Telefônica precisa entender
que não é a dona da internet", diz Alberto
Mordojovich, gerente-geral da RedVoiss,
que garante que o país economizaria US$
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Cristiane de Almeida, da Zultys, com seu
telefone-PC, ri das pessoas que riem dela.
Em 2009 serão feitas mais de 1 bilhão de
chamadas de voz sobre IP na região
l bilhão se direcionasse o tráfego telefônico
para a internet. A reação foi ácida. Segundo
uma fonte da Telefônica CTC, a RedVoiss é
"uma empresa parasitária, pois não investe
em infra-estrutura e se pendura nos cabos
de cobre, esquecendo que as redes não são
suas". No México, o domínio da Telmex é
combatido pela Vox IP, de Carlos Peralta,
ex-proprietário da operadora lusacell, e pelas
operadoras Alestra e Avantel. Esta última
lançou em fevereiro o serviço NetVoice, que,
segundo o diretor-geral Oscar Rodríguez, espera
conquistar 15 mil usuários no primeiro ano
de operação. Será uma tarefa colossal, pois
a Telmex tem um poder de pressão muito
forte sobre os reguladores. Porém, a força da
internet para absorver os serviços de telefonia
não poderá ser contida para sempre. "Estamos
a caminho de uma grande crise no mercado
de telecomunicações", disse Carlos Hirsch,
diretor da operadora mexicana lusacell, durante
recente congresso no Rio de Janeiro. "Mas
a competição nos fará dar um grande salto e
resolver os problemas na América Latina."
Os fornecedores classificam o momento como
a "guerra fria" das teles. Em junho, na feira
Supercomm, em Chicago, fabricantes de
equipamentos de redes, como a Cisco Systems,
perguntavam às telefônicas tradicionais se elas
estavam encomendando equipamentos para
oferecer o serviço ou fazer simples testes.
Elas querem estar prontas para quando a
guerra real começar. Entre os fabricantes de

centrais de comutação telefônicas tradicionais,
há cautela. "Não estou preocupado. A Cisco
é nossa parceira", diz Anders Runevad, pre-
sidente da sueca Ericsson no Brasil. "Porém,
dependendo da situação, é preciso avaliar
entre ser competidor ou parceiro."

A reação ao avanço dos fabricantes de
redes tem sido adaptar a tecnologia IP às
centrais, e fazer parcerias. A japonesa NEC,
a finlandesa Nokia, a norte-americana 3Com
e a francesa Alcatel associaram-se à Avaya,
Uniden para adaptar suas centrais e aparelhos
telefônicos — fixos ou sem fio — à tecno-
logia IP. A alemã Siemens, que vendeu sua
unidade de telefones celulares à taiwanesa
BenQ, manteve sua divisão de telefones
sem fio, inclusive os wireless IP.
TRIPLE PLAY. Os congressistas da Supercomm
não paravam de citar a nova expressão da
moda nesse mercado: "triple play", ou a venda
conjunta de três serviços, de TV a cabo, dados
em banda larga e telefonia VoIP. O melhor
exemplo desse tipo de operador na América
Latina é a chilena VTR e, em menor escala, a
EPM, de Medellín, na Colômbia. Mal o triple
play surgiu e já se fala no "quadriple play",
juntando a telefonia móvel ao trio de serviços.
Um potencial jogador mais forte dessa categoria
é a Telmex, que no Brasil tem investimentos
na operadora de cabo NET (TV), na Embratel
(dados) e na Claro (celular).

Entretanto, o avanço IP sofre com o
gargalo da regulamentação. A tendência das

agências é incerta, pois elas estão em uma
encruzilhada: atender os que investiram nas
privatizações das telefônicas ou render-se à
evidente evolução tecnológica. No Brasil e no
México, os reguladores ainda não deram uma
mensagem clara em relação à oferta cruzada
de serviços: companhias telefônicas transpor-
tando sinais de TV paga e operadoras de TV
a cabo oferecendo VoIP. A dificuldade das
agências será ainda maior quando a TV digital
finalmente entrar em cena. "As companhias de
mídia protestarão se as de telefonia entrarem
em sua seara para transportar conteúdo", diz
Humberg, da Hip.

Uma possibilidade, especula Fernandez,
seria os reguladores autorizarem as telefônicas
tradicionais a bloquear o tráfego VoIP. A
tarefa é complicadíssima, mas não impossível.
Como a telefonia trafega na internet como
um pacote entre outros — como páginas web
e e-mail — basta as companhias telefônicas
instalarem um programa para os roteadores
detectarem e barrarem a chamada. Por enquan-
to, o único precedente nesse sentido foi dado
pela Subsecretária das Telecomunicações do
Chile (Subtel), inclinando-se pela VoIP na
briga Redvoiss versus Telefônica CTC. "A
Subtel apoia, permite e fomenta os serviços
livres de VoIP, mas em troca do pagamento
pelo acesso à rede pública", diz o titular da
Subtel, Christian Nicolai.

A regulamentação, sozinha, no entanto,
não impedirá o avanço da telefonia IP, então
é bom que as agências se preparem, porque
o telefone celular já está no horizonte IP.
No fechamento desta edição, a norueguesa
Ipdrum anunciou o lançamento do IPdrum
Mobile Skype Cable, uma tecnologia que
permite aos donos de celular fazerem
chamadas de longa distância usando seu
número do Skype.

No fim, tudo dependerá de um fator prosai-
co: a disponibilidade da rede. Por exemplo, a
chamada feita do telefone IP de Juan Fernandez,
do Gartner, caiu duas vezes durante a entrevista,
por problemas no serviço de cabo em sua casa,
onde trabalha. "Geralmente funciona bem, mas
hoje tem sido um mau dia", disse.

Para os consumidores e as empresas,
o detalhe é importante, mas a verdade é
inexorável: cedo ou tarde todos estarão
conectados à tecnologia VoIP, a despeito
do que queiram as telefônicas tradicionais.
Todos sabem como terminam as rebeliões
nas cortes. Rei morto, rei posto. •

Com informações de Francisca Vega,
em Santiago, e Laura Suárez Sámper,

na Cidade do México
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