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Solução de VoIP da empresa permite ligações para telefones fixos em 1513 cidades brasileiras.  
  
Garantir a maior cobertura no Brasil e prover ferramentas adicionais para cativar o cliente de 
serviços de VoIP. Essa é a estratégia do serviço erme.Phone para crescer no Brasil. Lançado pela 
operadora CMSW Telecom, o serviço atingiu a marca de 150 mil usuários ativos e seu software já 
teve mais de 500 mil downloads. 
 
Para prover um maior alcance para o seu serviço, a jovem operadora (começou a funcionar em 
abril de 2005, quando teve autorização da Anatel para atuar nas principais cidades do país) 
investiu cerca de US$ 3 milhões para chegar a 1513 municípios. "Somos a empresa com a maior 
cobertura em VoIP no Brasil", afirmou Orli Machado, presidente da CMSW Telecom.  
 
Para garantir a cobertura, a empresa firmou acordo com provedores de acesso à internet 
presentes nestas cidades. É na interligação com estes provedores que os usuários da rede podem 
fazer e receber ligações. Várias capitais brasileiras têm tarifas telefônicas de R$ 0,18 por minuto 
para telefones fixos. 
 
Segundo ele, no entanto, o alcance não é tudo, já que a fidelidade de clientes neste mercado é 
baixa, já que não custa praticamente nada trocar de fornecedor. "Para reter o cliente apostamos 
em ferramentas que permitem mostrar slides de apresentações durante as conferências, fazer 
encaminhamento de e-mail por SMS para qualquer operadora brasileira, disco virtual para guardar 
dados na Web, além de agenda de contatos e compromissos", explicou Machado 
 
A maioria dos clientes, no entanto, ainda é de pessoas físicas. "Cerca de 93% da base de cliente 
são indivíduos. Apesar da tecnologia VoIP ter um grande atrativo para as empresas, a verdade é 
que muitos ainda se ressentem quanto à segurança destes sistemas", alertou o executivo. Para 
ele, isso acontece porque o assunto é muito novo e os usuários corporativos não conhecem o 
estágio de maturidade tecnológica das soluções de VoIP atuais. Como outros aplicativos do 
gênero, o erme.Phone permite ligações gratuitas entre usuários da ferramenta.  
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