
Nos Estados Unidos o
verbo da moda é voiping,
uma clara referência ao suces-
so da tecnologia VolP, que
permite a transmissão de voz
em tempo real via internet.
Uma novidade que quebra
paradigmas, possibilitando até mes-
mo fazer ligações gratuitas para qual-
quer lugar do mundo. Aplicada aos
negócios, pode ter forte impacto na
redução de custos operacionais, mas
para o empreendedor é difícil fazer a
melhor escolha entre as cerca de 50

país. Mesmo as empresas tradicionais
de telefonia fixa e móvel já têm a si-
gla em seus planos. Para muitos em-
presários é um investimento de risco,
pois se trata de um mercado ainda
sem regulamentação. Não existem
operadoras VolP no país, uma vez que

empresas que atuam em telefonia pela
internet no Brasil ou mesmo as cen-
tenas de integradores que existem no

usuário, para que diversifique e am-
plie a oferta de serviços. "O impor-
tante não é definir o prestador, mas
saber quais são os serviços que a
empresa necessita", diz Cláudio Aki-
ra Endo, diretor de tecnologia e pro-
jetos da Telsinc, especializada em te-
lecomunicações com foco em servi-
ços corporativos, baseados em tec-
nologias de IR

Isso porque o VolP permite ou-
tras aplicações que não apenas a
voz, mas também dados. Além da
tradicional agenda eletrônica, é pos-
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Número de empresas de telefonia
via internet confunde empresários

não é considerado um servi-
ço, mas uma tecnologia, e
por isso não há uma licença
específica. No momento, a

posição da Anatel é de estimular o
uso de tecnologias que ofereçam van-
tagens, comodidades e utilidade ao
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TI
sível ter uma secretária eletrônica
acessível por meio da internet, notí-
cias on-line, acesso a banco de da-
dos, informações de trânsito ou do
clima, até mesmo sistema de video-
conferência. "As possibilidades são
infinitas, dependem apenas das ne-
cessidades dos empreendedores",
diz César Augusto Correia, diretor da
Damovo, empresa especializada em
tecnologia convergente que oferece
serviços de consultoria, implantação
e gerenciamento de projetos. Para
Augusto Corrêa, os empreendedores
não estão apenas atentos para uma
nova era tecnológica na comunica-
ção de voz, mas na melhor forma de
conciliar o interesse da organização
e dos usuários.

Um dos motivos, segundo Augus-
to Corrêa, é que apesar da redução
de custo, a transição tem que ser fei-
ta da maneira mais gradual possível,
sem grandes rupturas. "A migração
das tecnologias analógica e digital
para a telefonia IP não vem ocorren-
do de acordo com a velocidade es-
perada." É necessário fazer uma atua-
lização, levando em conta o investi-
mento que já foi feito em estrutura de
telefonia. A tecnologia VolP é um pa-
drão aberto, o que apresenta vanta-
gens e desvantagens. Ao passo que
o empreendedor não fica preso a
apenas um fornecedor de equipamen-

tos e software, o leque de opções se
torna muito amplo. Além das empre-
sas prestadoras de serviços, fabrican-
tes de equipamentos que antes se
preocupavam apenas com a venda de
produtos buscam ganhar mercado
através da terceirização de serviços
para o nicho corporativo. "As empre-
sas não precisam mais das operado-
ras de telefonia se um pequeno ou
grande, integrador pode dar conta do
recado", diz o executivo da Damovo,
que construiu e implementou mais de
1 milhão de portas de redes de voz e
dados no país.

Um desses exemplos é a Comgás,
maior empresa de distribuição de gás
natural do Brasil, que conseguiu uma
redução de 16% nos custos com te-
lefonia fixa numa parceria que se es-
tende desde 2001. Os serviços da
Damovo incluem o gerenciamento de
uma completa estrutura de comuni-
cação e técnicos e atendentes que
dão suporte a cerca de mil usuários.
A Dacasa Financeira, que atua no mer-
cado oferecendo soluções em crédi-
to para lojistas e clientes em todo o
Espírito Santo e sul da Bahia, tam-
bém optou por uma solução de tele-
fonia IP para ampliar seus negócios e
melhorar as operações de ca// center.
"Era um projeto que começava do
zero, não fazia sentido não optar pelo
IP", diz Akira Endo, se referindo à

Correia: migração para VolP não atingiu a velocidade esperada
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construção de uma nova sede da em-
presa. "A melhor prova de que seleci-
onamos a solução adequada é o re-
sultado que estamos atingindo com
os nossos clientes. Eles percebem, a
cada contato, que atendemos com
agilidade e, por este motivo, somos
reconhecidos. Além disso, a telefo-
nia IP permitiu e permitirá nossa ex-
pansão de filiais com facilidade de in-
tegração de nossos sistemas", expli-
ca Ronaldo Silva, gerente de TI da
Dacasa Financeira.

Mas para Akira Endo, as peque-
nas e médias empresas precisam de
muito mais do que redução de tari-
fas, pois a crescente busca de solu-
ções de telefonia IP faz com que esse
mercado seja ainda mais exigente. Ele
acredita que os integradores, além
dos tradicionais serviços de consul-
toria e venda, precisam criar valor
para o cliente e devem atuar em con-
junto com as operadoras. O executi-
vo aposta na diplomacia ao enfrenta-
mento. "Nós temos experiência no
meio empresarial, as operadoras têm
o desafio de trazer essa tecnologia
para o cliente final". Na sua visão, os
fornecedores de equipamentos, além
de vender software e hardware, têm
que desenvolver aplicações que inte-
grem soluções de voz, dados, ima-
gem e conteúdo. "A telefonia IP ain-
da está buscando a maturidade", diz.

Banda larga
A explosão do VolP só acon-

teceu devido à disseminação
das conexões de alta velocidade
nos últimos anos, um mercado
que deve fechar o ano com 2,9
milhões de usuários. Em 2002,
eram cerca de 700 mil. Houve,
portanto, um crescimento de
414%. Mesmo assim, as redes
de alta velocidade estão dispo-
níveis para apenas 4,1% da po-
pulação, um índice comparável
com a China e Colômbia, mas
abaixo dos 27% dos Estados
Unidos e longe dos quase 80%
da Coréia do Sul.



Akira Endo: pequenas e médias
empresas precisam de muito
mais do que a redução de tarifas

Para isso, as operadoras terão que
realmente mudar não só na tecnolo-
gia, mas também em tópicos especi-
almente sensíveis, como tarifas: "As
operadoras tradicionais podem ofe-
recer um pacote de serviços, vender
um ponto de telefone e cobrar por
serviços". A escolha deve obedecer
critérios como disponibilidade, inde-
pendência da estrutura, serviços, apli-
cações e controle de qualidade:
"Como posso atrelar um serviço que

é baseado num serviço de internet
banda larga de outra empresa?"

A batalha entre empresas de tele-
fonia por internet e as operadoras tra-
dicionais já ganhou contornos de
batalha comercial. Os usuários do
Velox, serviço de conexão em banda
larga da Telemar, não podem contra-
tar outras empresas que oferecem
mecanismos para usar a internet
como telefone. A Anatel refutou os
argumentos da empresa, afirmando
"que não há restrição regulamentar
que impeça uma prestadora de Ser-
viço de Comunicação Multimídia usar
a tecnologia Voz sobre IP no provi-
mento de comunicação de voz". A
Telemar voltou atrás.

O importante, para Akira Endo, é
analisar qual a estratégia empresarial
da prestadora de serviços, a fim de
visualizar a sua sobrevivência num
mercado que também deve ser ocu-
pado pelas companhias telefônicas
tradicionais. A GVT está investindo
cerca de R$ 20 milhões para criar a
Vono, uma subsidiária exclusivamen-
te baseada em VolR que vai atender
146 cidades. O consumidor pode es-
colher entre comprar R$ 15 em crédi-
tos iniciais e depois fazer a recarga
quando for conveniente. Toda a ope-
ração é baseada na internet e a em-
presa quer conquistar cem mil usuá-
rios até 2006.

Novidades
Quem domina o mercado

brasileiro de VolP é o Skype Out
- o Brasil tem o quarto maior
número de usuários do Skype
no mundo, cerca de 3,8 mi-
lhões, e está atrás dos Estados
Unidos, Alemanha e Polônia. A
empresa abriu uma filial no país
e colocou a venda de cartões
pré-pagos de telefonia pela in-
ternet em mais de 30 mil esta-
belecimentos, incluindo bancas
de jornal. Ela acredita que a me-
lhor tática para ganhar merca-
do é construir alianças com ope-
radoras locais para conquistar
'dinheiro em escala. O Yahoo!,
maior portal da internet, tam-
bém anunciou um serviço de
telefonia on-line, que permite ao
usuário de computadores fazer
e receber chamadas a partir de
telefones comuns em 180 países,
incluindo o Brasil. A companhia
planeja cobrar US$ 0,01 por mi-
nuto de conexão para usuários
do Yahoo! Messenger que liga-
rem dos Estados Unidos e uma
tarifa de US$ 0,02 por minuto de
telefonemas originados de ou-
tros países.
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