
Comunicação integrada  
 
Soluções proporcionam a convergência dos fluxos de internet, voz e dados em uma única 
plataforma e com redução de custos  
 
A cada dia as corporações tentam reduzir os custos com a comunicação não somente no ambiente 
interno, mas especialmente com clientes e parceiros.  
 
A telefonia IP vem obtento destaque como alternativa para solucionar a questão, por tratar-se de 
uma tecnologia na qual a voz é transportada sobre redes de dados. Em Desafios deste mês, sete 
fabricantes de produtos para VoIP foram convidados por Telecom Negócios para apresentarem 
suas soluções à empresa, com sede em São Paulo, que pretende obter redução de custos com a 
comunicação entre suas filiais localizadas em três outros Estados. Ela quer uma solução baseada 
em VoIP para reduzir os gastos e ainda garantir retorno do investimento. Escolha a melhor 
sugestão. 
 
Proposta completa e integrada  
 
A solução, projetada para as necessidades apresentadas pela empresa no desafio proposto, 
constitui-se na plataforma 3Com, o 3Com NBX 100.  
 
Entre os módulos de software estão o correio de voz inerente ao produto ; URA com 20 níveis de 
atendimento; relatório de chamadas para bilhetagem e tarifação; integração completa com 
servidores de e-mail; administração baseada na web, realizada por web browser, denominada 
NetSet; integração com Computer Telephony Integration (CTI), pelo protocolo TAPI; sistema 
operacional real time VxWorks; funcionalidades de PABX.  
 
Toda a solução de hardware já está preparada para suportar aplicações avançadas como Voice 
Recognition e Voice Verification; Text To Speech para todas as funcionalidades de URA; integração 
com base de dados (SQL, Informix, Oracle, SyBase etc); integração com mainframe (IBM/390 e 
AS/400); fax on demand e fax true web; e web services (click to chat).  
 
Redução de custos, controle operacional e utilização correta dos recursos disponíveis são 
conceitos-chave para a sobrevivência dos negócios atualmente. Pensando nisso, a plataforma de 
telefonia IP da 3Com já disponibiliza um sistema capaz de gerar relatórios de chamadas gerenciais 
para realizar controle do uso do sistema de telefonia do cliente, para fins de bilhetagem, tarifação 
ou até mesmo um simples controle e alocação correta em centro de custos, do uso devido ou 
indevido do sistema de telefonia.  
 
Outro benefício da solução é a economia com a implementação de cabeamento. Considerando o 
conceito de telefonia IP, que é a integração ou convergência, do tráfego de dados e voz na mesma 
infra-estrutura de cabeamento, significa que cada posição de trabalho, em vez de receber duas 
conexões de cabeamento, uma para o PC e outra para o telefone, contará com apenas uma. Esta 
conexão única irá interligar o telefone ao PC. Em instalações novas, esse procedimento permite 
redução de custo com a estrutura de cabemaneto (cabos, patch-panel etc).  
 
O interessante é que a solução possui voice mail integrado, sendo sua administração 
inteiramentetotalmente web . Além disso, é baseada em sistema operacional real time, o 
VxWorks.  
 
Marcelo Rosalen, voice business development manager, da 3Com Brasil, e Graça Bernardes, 
marketing director, da 3Com  
 
Solução aberta e modular  
 



Após examinar cuidadosamente as necessidades de comunicação da companhia, apresentamos a 
solução Alcatel OmniPCX Office, a qual é aberta, ampliável e all-in-a-box e possibilitará que os 
negócios beneficiem-se das melhores facilidades de telefonia, incluindo as novas oportunidades 
trazidas pela internet, permitindo a construção da sua própria rede LAN.  
 
Essa solução é capaz de gerenciar os fluxos de internet, voz e dados em um único sistema, para 
empresas de 6 até 236 usuários. Por ser um sistema all-in-a-box, é simples de utilizar, instalar e 
de fácil manutenção. Além disso, é totalmente pré-configurado e extremamente confiável. Todas 
as aplicações estão integradas no sistema: acesso à internet seguro e compartilhado, VPN, VoIP, 
servidor de e-mail, infra-estrutura e serviços LAN, CTI (Computer Telephony Integration), 
gerenciamento de chamadas (assistente pessoal integrado e correio de voz, mobilidade onsite, 
entre outros). O sistema é personalizável e pronto para evoluir, conforme o crescimento da 
empresa.  
 
A Alcatel adotou o Linux, um sistema operacional com larga aceitação na indústria de 
computadores. Além disso, baseia-se em protocolos-padrão (CSTA, TAPI, IP), portanto aberto a 
uma larga variedade de aplicativos desenvolvidos pela Alcatel e também por outros fabricantes.  
 
O OmniPCX Office vem com modem integrado, possibilitando acesso remoto para manutenção 
(analógico e ISDN), com ferramenta baseada em plataforma Windows.  
 
A solução proposta contempla quatro sistemas OmniPCX Office distribuídos em quatro localidades 
diferentes, interligados por rede WAN (frame relay), onde haverá a transmissão de voz sobre IP, 
por meio de uma interface fast ethernet disponível em cada uma das localidades. A voz será 
enviada em pacotes de dados e em seguida roteados para o site de destino pela rede frame relay 
já existente no cliente. Dessa forma, construindo uma conexão baseada em um IP trunk.  
 
Uma das grandes vantagens proporcionada pela tecnologia é a possibilidade de obter soluções de 
telefonia tradicional, telefonia sobre IP, softPhone e VPN presentes em uma única plataforma. 
Assim, é possível oferecer um projeto simplificado com um único modelo de equipamento para 
atender diversos meios de comunicação, diminuindo também os custos de manutenção em 
relação a um projeto com variados tipos de equipamentos.  
 
O sistema apresenta a possibilidade de configurações híbridas com ramais analógicos, digitais e IP 
phones, além de ser baseado em um conceito híbrido que apresenta custo reduzido com 
hardware, além de eliminarmos gastos com ligações DDD entre as filiais e os custos referentes ao 
serviço 0300.  
 
A configuração proposta contempla um sistema OmniPCX Office na unidade de São Paulo com 32 
ramais digitais, 2 terminais Advanced (diretores), 2 terminais Premium (gerentes), 28 terminais 
Easy (supervisores), 68 ramais analógicos, 1 entroncamento E1, 4 IP trunks, correio de voz, VPN, 
e softPhones para 50 usuários.  
 
Nas filiais, sugerimos três sistemas OmniPCX Office com 4 ramais digitais, 2 terminais advanced 
(diretores), 2 terminais Premium (gerentes), 26 ramais analógicos, 8 entroncamentos analógicos, 
4 IP trunks e correio de voz.  
 
Lourinaldo Silva, diretor-geral da Alcatel Enterprise Solutions  
 
Aproveitamento do legado  
 
A proposta de solução da Cisco Systems levou em conta a situação atual do cliente, procurando 
manter a infra-estrutura que ele já possui, além de melhorar seus processos internos, ou seja, a 
produtividade dos funcionários, já que poderão estabelecer comunicação de qualquer lugar da 
empresa e acessar informações importantes por meio dos telefones IP.  



 
Sugerimos a instalação do sistema de processamento de chamadas de telefonia IP (Call Manager) 
na matriz, roteadores com suporte à voz nas três filiais, software simulador de Telefonia IP 
(Softphone) e adaptador analógico (ATA188) para os representantes.  
 
O Call Manager centraliza a operação e a administração do sistema de telefonia e pode ser 
acessado pela internet para possibilitar operações gerais do sistema, como classe de serviço etc. 
Além disso, o usuário final pode utilizá-lo para operações do seu ramal, como desvio de 
chamadas. O sistema também permite controlar o plano de numeração dos representantes com o 
Softphone ou com o ATA188.  
 
Os roteadores com suporte à voz (gateway) fazem o papel de tradutor, ou seja, transforma a voz 
tradicional em Voz sobre IP (VoIP).  
 
O Softphone é um software instalado nos notebooks dos representantes, que leva o telefone IP da 
empresa para dentro dos computadores. Ele permite aos representantes comunicarem-se com a 
empresa de qualquer lugar, estabelecendo conexão segura (VPN) com a matriz ou filiais. A grande 
vantagem aqui é que eles podem realizar ou receber ligações como se estivessem na companhia, 
mesmo enquanto visitam seus clientes, aumentando a produtividade e a eficiência das 
negociações. Para isso, basta estarem conectados à web. É importante notar que, apesar de ser 
uma solução economicamente viável, os meios públicos como a internet não têm controle de 
Qualidade de Serviço (QoS), o que pode afetar a qualidade da comunicação.  
 
O ATA188 é um equipamento que tem função exclusiva de gateway, ele pode ser conectado ao 
modem ADSL ou ao cable-modem da residência do representante, permitindo transformar um 
telefone analógico em VoIP e o envio de fax para matriz com custo zero. O ATA188 possibilita 
ainda a conexão do PC.  
 
O sistema já está preparado para incluir novas filiais sem investimento adicional de hardware, 
sendo apenas necessário um roteador com conexão para a rede privada de WAN (frame 
relay/MPLS etc.) da corporação.  
 
Adicionalmente, já podemos oferecer os benefícios da telefonia IP na matriz e filias com aplicações 
que podem ser escritas em XML pelo próprio cliente, de acordo com suas necessidades 
específicas. Por exemplo, consultar, a partir da tela do telefone IP, os resultados da empresa ou 
volume de estoques, tudo em tempo real, sendo que o gerente pode acessar essas informações 
confidenciais de qualquer telefone IP após informar seu login e senha.  
 
Carlos Borges, engenheiro de sistemas da Cisco Brasil  
 
Produtividade móvel  
 
Para o início do projeto, alguns aspectos devem ser considerados, tal como quais sistemas já 
existem em cada uma das localidades. Como a solução a ser oferecida é Ericsson, partimos do 
principio que já existem nos escritórios mencionados sistemas PABX Ericsson. Na matriz, há um 
BusinessPhone 250 e nas regionais BusinessPhone 128i.  
 
Foi também considerado que o tráfego com chamadas DDD entre matriz e filiais possuem 
características típicas, onde nas horas de maior movimento podem ocorrer até quatro chamadas 
simultâneas entre uma determinada localidade e as demais.  
 
Como já existe uma rede de dados IP entre as diversas localidades da empresa, a opção mais 
interessante é a utilização de nosso gateway integrado de VoIP para o sistema BusinessPhone, 
com o qual apenas adicionando um cartão (IPU) ao gabinete do BusinessPhone, já o habilita a 



trafegar pela rede de dados as chamadas que até então seguiam pela rede pública (por serviços 
DDD).  
 
De imediato, é possível observar uma redução do custo mensal com essas chamadas de R$ 15 mil 
para ZERO. A IPU suporta diversos tipos de técnicas de codificação. Para esse projeto foi utilizado 
o G.729, o qual reúne a melhor relação entre qualidade de voz e ocupação da banda .  
 
Uma das grandes vantagens da solução é que adicionalmente o BusinessPhone possibilita aos 
usuários das quatro localidades utilizarem funções que normalmente são possíveis apenas entre 
usuários do mesmo PABX – tais como chamadas de retorno automático e telefonistas 
centralizadas.  
 
Já para os 50 representantes comerciais, por se tratarem de pessoas em constante movimento, 
propomos a substituição do serviço 0300 pela nossa solução Mobile Extension do BusinessPhone. 
Com ela, os representantes de venda estarão integrados à rede da empresa. O BusinessPhone 
Mobile Extension transforma telefones celulares, independente da marca, modelo ou tecnologia 
em um ramal da empresa, com todos os recursos que o integram.  
 
Quanto ao retorno financeiro, de imediato há a eliminação do custo do serviço de 0300, porém 
outros fatores devem ser considerados, tais como, o valor agregado pelo fato dos representantes 
comerciais terem os mesmos serviços em seus telefones celulares que os disponibilizados nos 
ramais dos usuários da companhia. Outra vantagem é o aumento de receita que pode ser obtido 
por evitar que chamadas de clientes sejam perdidas.  
 
Claudio Selmi Castelli, gerente de produtos BusinessPhone e Mauro  
 
Roberto da Silva Junior, gerente de Marketing da Ericsson Enterprise  
 
Ampliando funções e comodidade  
 
A sugestão da operadora é a adoção da Equipe Móvel como aplicação para automação dos 200 
vendedores, integrado ao pacote corporativo de SMS. O caso proposto à Motorola apresenta 
claras oportunidades de redução de custo de operação para a empresa em questão, mas algo que 
certamente devemos considerar é a adição de funcionalidades e comodidades.  
 
Nossa sugestão é a adoção da tecnologia Push-To-Talk (PTT), a qual torna possível a eliminação 
de ramais fixos. Nessa solução, cada funcionário possui um telefone celular com a tecnologia PTT 
para ligações externas e o telefone comporta-se como um celular normal. Para as ligações 
internas, torna-se um terminal de trunking.  
 
A operadora celular disponibiliza o serviço com o uso da plataforma PTT da Motorola, a qual 
trabalha com comutação por pacotes e comunica-se via IP com a rede CDMA2000 ou GPRS. Isso 
garante as vantagens da transmissão por pacotes, como, por exemplo, economia por melhor 
eficiência no uso do meio de transmissão. No caso proposto, a operadora celular pode basear-se 
em uma única plataforma PTT para atender todas as cidades citadas e oferecer o serviço a todos 
os seus clientes.  
 
No que se refere a serviços de dados, todos os que possuem o aparelho celular PTT podem ter 
acesso a dados com mobilidade. Nas redes CDMA2000 1X disponíveis comercialmente hoje, 
chega-se à velocidade de 144Kbps, o que representa capacidade mais que suficiente para as 
aplicações atuais.  
 
Observamos na rede de dados dos escritórios uma outra oportunidade para avanços. Mantendo a 
linha de mobilidade, redes locais sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network) se têm mostrado 
uma opção atraente para muitas corporações. Indo além, os escritórios podem fazer uso do 



Residential Gateways, ferramenta que realizam a função de Pontos de Acesso (AP – Access Points) 
e fazem interface entre a rede WLAN e a rede de pacotes celular (CDMA2000). Nesse caso, a 
operadora celular provê comunicação de dados entre os escritórios, bem como acesso à internet. 
Esse cenário apresenta especial atratividade no Brasil, pois existem operadoras celulares com 
planos de migrar seus assinantes de voz para as faixas de freqüências de 1800MHZ, o que deixará 
a atual banda de 850MHz disponível para a prestação desse tipo de serviço.  
 
Ricardo Battistin, gerente de produtos da Motorola 
 
Plataforma única de controle  
 
A Nortel Networks propõe a solução desse desafio com o uso dos produtos Succession for 
Enterprise para a matriz e o Business Comunications Manager (BCM) para as regionais. Vale 
ressaltar que essa é uma das diversas possibilidades de configuração que o porfólio da Nortel 
Networks permite.  
 
O Succession é o PABX IP da Nortel é um equipamento capaz de suportar até mil ramais IP por 
máquina, além de possuir design baseado no PABX Meridian 1, da Nortel. Apesar de ser um PABX 
IP, a solução pode ser equipada com todas as interfaces existentes para conexão com a rede 
pública de telefonia, como troncos analógicos, digitais E1 R2, ISDN PRI e BRI.  
 
Já o BCM é um equipamento que traz a filosofia “All in one Box”, pois em uma única caixa existe 
um PABX digital para até 250 portas, baseado no KS Norstar da Nortel, preparado para telefonia 
IP na LAN e na WAN (até 90 ramais IP por máquina), além de diversos aplicativos de voz pré-
instalados que são ativados por “keycodes”, de acordo com a necessidade do cliente, e de alguns 
equipamentos da área de dados.  
 
Aproveitaremos, portanto, a rede frame relay, existente hoje na empresa do desafio, para a 
transmissão de dados, a qual será responsável também pelo tráfego de voz. Para isso, todos os 
equipamentos contam com Troncos IP (inicialmente quatro troncos IP por regional, e 12 na 
matriz, os quais podem facilmente ser expandidos, acrescentando licenças de software às 
máquinas). Esse procedimento elimina o custo de DDD existente hoje para o tráfego de voz entre 
filiais e matriz (R$ 15 mil/mês), pois as quatro unidades passarão a estabelecer comunicação (voz 
e dados) por meio da rede frame relay. Sugerimos um aumento de banda dessa rede, de 64K 
para 256 Kbps, com o objetivo de acomodar o tráfego de voz com custo mensal de 
aproximadamente R$ 1.500,00 (o custo varia de acordo com a cidade e com a operadora). Já os 
50 representantes passarão a usar um softphone em seus PCs, os quais também estarão 
equipados com o software de VPN Contivity. Quando um representante quiser comunicar-se com a 
companhia, ele será conectado localmente à internet pública, utilizando um DSL.  
 
Com o auxílio do Contivity, o representante construirá um túnel seguro, criptografado, com a rede 
da empresa. A partir daí, ao iniciar o client do Softphone, ele poderá fazer e receber chamadas 
para todos os funcionários das quatro unidades, como se estivesse instalado em um dos 
escritórios. Estimando o custo da conexão DSL em R$100, 00, os 50 funcionários remotos 
representarão um custo mensal para a corporação de aproximadamente R$ 5 mil, contra os R$ 35 
mil que são gastos atualmente com o  
 
Os gastos mensais do cliente cairão em R$ 43.500,00 por mês. De acordo com o preço da nossa 
solução, o retorno do investimento para o projeto acontecerá em cerca de oito meses. Vale 
lembrar que nossa solução não contempla o custo dos serviços de instalação, além de estarmos 
supondo que a infra-estrutura de dados existente já esteja preparada para suportar QoS.  
 
Cláudia Pereira, gerente de engenharia e Denys Vojnovskis, gerente de sistemas, ambos da Nortel 
Networks  
 



Benefícios em larga escala  
 
Para adoção de VoIP, utiliza-se a rede existente do cliente com um aumento dos links de 64Kbps 
para 128Kbps e uma plataforma de comunicação HiPath 3000 com seis canais de interligação na 
matriz e dois nas filiais. Dessa forma, as ligações entre essas localidades serão realizadas por 
meio da rede IP, a qual utiliza a facilidade de LCR (rota de menor custo). Assim, é possível 
eliminar o custo mensal de R$ 15 mil, devido às ligações entre localidades. Para os 
representantes, o ideal é o uso de clients IP (software de telefonia no computador), por meio de 
transmissão da rede RDSI, ADSL ou de cable modem. Vale ressaltar que essa opção dependerá da 
disponibilidade da operadora local e do cenário do representante. Ambos utilizam o mesmo 
equipamento proposto, ou seja, o valor do ROI (retorno do investimento) dependerá dos custos 
envolvidos no meio de transmissão. Dessa forma, os representantes terão uma solução de 
comunicação de voz e dados e eliminarão o custo mensal de R$ 35 mil do 0300.  
 
Além da redução de custos, o cliente também terá os benefícios de ganho de facilidades entre 
localidades e ramais e diminuição dos gastos com manutenção e operação.  
 
Benefícios mensuráveis (ROI)  
 
Equipamentos e serviços (Total R$ 154.700,00)  
 
A solução é composta de um HiPath 3750 com 6 canais de VoIP e 3 HiPath 3550 abrigando 2 
canais de VoIP, além de 50 clients IP para cada representante. As plataformas HiPath são de 
comunicação híbridas para o middle market, com capacidade de até 500 Workpoints (TDM ou IP).  
 
Aumento mensal do link de frame relay de 64Kbps para 128kbps (Total R$ 3.000,00/ mês) - 
Recomendável  
 
Meio de transmissão, considerando ADSL (R$ 100,00/ mês para cada representante e R$ 250,00 
para escritório e matriz)  
 
Cálculo do ROI  
 
Custo mensal total sem solução de VoIP R$ 50.000,00  
 
Custo mensal total com a solução de VoIP R$ 9.000,00  
 
ROI = Custo total do investimento / diferença de custo mensal  
 
ROI = 154.700,00/ 41.000,00 = 3,8 meses  
 
Alexandre Mori e Otavio Bruno, consultores de solução de plataformas convergentes da Siemens 
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