






O próprio valor da tarifa é difícil de controlar, pois
geralmente varia conforme a localização geográfica, o
tamanho do cliente, o plano contratado, o horário da
chamada, a promoção do mês. Isso tudo torna a ges-
tão da telefonia numa grande empresa não só com-
plexa como também estratégica.

É possível hoje oferecer aos funcionários uma
grande variedade de dispositivos e formas de acesso
aos dados corporativos. Mas esse benefício tem um
custo alto: 11% do orçamento de TI é engolido pelos
serviços de telecomunicação, calcula o Gartner. A
boa notícia é que esses serviços estão melhores e
mais baratos por causa da competição e da consoli-
dação das operadoras. Empresas como Banco do Bra-
sil, Martins Atacadista, Grupo Camargo Corrêa, Pão
de Açúcar, Shopping Iguatemi, Rhodia e Itautec
mostram que a checagem do billing, o controle sobre
perfis de uso, a constante prospecção tecnológica e o
pulso firme na renegociação de contratos geram uma
economia de milhões de reais por ano.

Mas essas empresas podem ser incluídas na cate-
goria exceção. Na maiorias das corporações, os gas-
tos com telecom são descontrolados e subestima-
dos. Um estudo da consultoria Aberdeen realizado
com grandes empresas de atuação global mostra que
85% das contas de telefonia são pagas sem qualquer
questionamento. E quando há checagem ou audito-
ria, os profissionais responsáveis pela tarefa costu-
mam analisar apenas os subgrupos de maior vulto.
Por mais enfadonho que seja checar item por item de
cada conta telefônica, o esforço vale a pena. A Aber-
deen calcula que entre 7% e 12% das cobranças são
equivocadas. Mesmo que boa parte do processo pos-
sa ser automatizado e até terceirizado, há um com-
ponente estratégico na tarefa, que é direcionar o fo-
co ora para redução de custos ora para evolução tec-
nológica, conforme o que se deseja obter no curto
prazo para colher no longo. Por isso, a gestão de te-

lefonia corporativa tem sido cada vez mais uma atri-
buição importante do CIO. "A empresa que se orien-
ta apenas pelo custo dos contratos de telefonia cor-
re o risco de entrar no ciclo da pobreza. O CIO deve
olhar para a eficiência do negócio a longo prazo", diz
o consultor Petrônio Nogueira, sócio da Accenture.
Segundo Nogueira, o foco deve ser o suporte à mo-
bilidade, pois a comunicação interna e com os clien-
tes acontece em qualquer lugar e dispositivo. "Vale
mais a progressão tecnológica do que a contenção de
custos", afirma Nogueira.

85% das
contas de
telefone
corporativas
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questionar

Custo decrescente>
Não que isso signifique elevar
o investimento em telecomu-
nicação, atitude impensável
diante da farta oferta de servi-
ços no mercado. "O gasto com
telefonia deve ser sempre de-
crescente. Não há sentido em
investir mais" diz Flávio Lúcio
Borges Martins, CIO do Grupo
Martins, o maior atacadista
brasileiro. O momento é de obter mais serviços e
eficiência com os mesmos gastos. A maioria das
empresas com atuação no Brasil (53%) vem man-
tendo o orçamento de comunicações estável, de a-
cordo com levantamento do Yankee Group realiza-
do no final de 2005. Luis Minoru, country manager
da consultoria para a América Latina, afirma que a
estratégia das 200 empresas ouvidas vislumbra pa-
ra os próximos 12 ou 24 meses investimento em
VoIP/telefonia IP em primeiro lugar; depois mobi-
lidade e segurança. A convergência de voz e dados
é motivada principalmente por redução de custos.
Já a mobilidade surge como uma alavanca para a
produtividade. Por fim, segurança é uma preocupa-
ção decorrente das anteriores. "Gestores de 66%



das empresas com operações no Brasil dizem sim
para a convergência. Mas muitas vezes a aplicação
está disponível para poucas pessoas ou limitada à
geografia. Há ainda muito a ser feito", diz Minoru.

As operadoras estão atentas. "VoIP é uma realida-
de e, como toda solução de telefonia, deve conside-
rar o trinômio custo, qualidade e disponibilidade",
diz Maurício Vergani, vice-presidente da Embratel
Empresas. Embora saibam que seus clientes estão
sempre em busca das menores tarifas, as operadoras
têm uma forte moeda de troca, que é o investimen-

to em novas tecnologias, infra-
estrutura e capacidade. "Novas
tecnologias entram com um
custo menor", afirma Maurício
Velloso, diretor de mercado cor-
porativo e governo da Brasil Te-
lecom. "Se assinou o contrato,
nos sentimos obrigados a man-
ter a atualização tecnológica que
agregue valor ao negócio do
cliente", diz Nelson Reis, diretor
da Telefônica Empresas.

O Gartner avalia que metade
das empresas que fecharam seus

contratos de telecomunicação orientadas meramen-
te por preços terá de trocar de prestadora de serviço
até 2010. "A competição é forte e há pequenos pla-
yers com preços atraentes. Mas os CIOs que pen-
sam globalmente devem se assegurar da continui-
dade e do alcance do serviço a ser prestado", afir-
ma lone Cocco, vice-presidente dos programas e-
xecutivos para América Latina do Gartner.

Contrato sem amarras>
Se antes o CIO não precisava se incomodar com a te-
lefonia corporativa, agora ele tem mais um conjunto
de protocolos, sistemas, prestadores de serviço e ta-
belas de preço para se preocupar, tanto local quanto
globalmente. No lugar de perder a paciência, é me-
lhor pedir ajuda. "A relação de parceria com a opera-
dora auxilia a reduzir a complexidade da gestão da
telefonia", afirma Nogueira, da Accenture. Segundo
ele, o controle sobre o processo também aumenta
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com a padronização dos sistemas. Por isso, o CIO
deve abrir concorrência somente após ter dimensio-
nado bem a infra-estrutura interna, para então lan-
çar ao mercado uma solicitação detalhada em termos
técnicos e de garantia de serviço (SLA).

Mas é preciso continuar de olho na concorrência,
para assegurar o melhor serviço e munir-se de alter-
nativas caso algo fuja do combinado. "O contrato de-
ve ser flexível, afinal a demanda de negócios é fluida,
sujeita a variações", diz Nogueira. Ciente disso, o
Grupo Pão de Açúcar estipula com as operadoras de
voz revisões trimestrais nas tarifas. "Os contratos
são por pacotes de serviço, o que permite uma nego-
ciação melhor, por causa de volume e escala. Se a ta-
rifa de outra operadora estiver mais em conta para a-
quele serviço, primeiro uso a informação para tentar
adequar o contrato. E se for o caso, mudo", diz Ney
Santos, CIO do Pão de Açúcar, o maior empregador
privado do Brasil, com 65 mil funcionários.

Os usuários não precisam trocar de código a cada
vez que o CIO negocia contratos. A central de PABX
é programada para direcionar as chamadas conforme
a prestadora definida para aquele perfil, mesmo que
o usuário digite o prefixo da concorrente. O equipa-
mento da Siemens, em conjunto com um roteador
da Cisco, utilizado no Pão de Açúcar completa liga-
ções de voz pela rede de dados quando identifica que
aquele ramal está habilitado para VoIP. "Todas as no-
vas lojas e centros de distribuição são erguidos com
VoIP. Mas o funcionário continua usando o aparelho
comum, da forma que lhe é familiar", diz Santos.

A rede de dados, por sua vez, também tem contra-
to flexível, porém com uma única fornecedora, a Te-
lefônica. "O risco dessa estratégia seria exatamente a
defasagem de preços em relação à concorrência. Mas
definimos uma renegociação anual, com base nos
valores de mercado, de forma que o serviço seja
mantido, seguindo os níveis de SLA e as penalidades
previstas", afirma Santos.

Outra boa prática de negociação com as teles é e-
vitar acordos de exclusividade, renovação automáti-
ca ou franquia mínima. "Vai que a operadora é com-
prada por outra amanhã?" diz lone Cocco, do Gart-
ner. Segundo ela, o ideal é estabelecer uma cláusula



de rompimento de contrato sem incidência de mul-
ta caso o serviço não seja prestado a contento.

Mercado maduro >
Há CIOs que preferem delegar o controle sobre as
contas de telefonia para outro departamento ou fa-
zer outsourcing. Em geral, os fornecedores de soft-
wares de tarifação prestam-se também a realizar a
checagem e a manutenção dos ramais, bem como ge-
rar relatórios online de tráfego e perfil de utilização.
Os que se oferecem para fazer a gestão completa de
telefonia corporativa saem ainda à caça dos reembol-
sos das ligações cobradas indevidamente. "O merca-
do de billing está maduro. Hoje, é mais fácil conse-
guir recuperar os valores com as operadoras quando
são confrontadas com provas. Nunca tivemos uma
negativa", diz Ney Santos, que trabalha com a empre-
sa Fast Mind para essa tarefa.

A Rhodia recorreu à prestadora de serviços Sumus
para criar uma política de controle dos gastos de seus
2 750 usuários de telefonia, espalha-
dos por quatro unidades fabris,
todas em São Paulo. A econo-
mia gerada com a checagem
de contas telefônicas e me-
lhoria do sistema de tele-
comunicações já chega a



40%, de acordo com Aloísio de Godoy Ordine, ge-
rente de telecom para América Latina da Rhodia.
Outra estratégia foi negociar preços em leilão rever-
so com as operadoras de voz, para diferentes horá-
rios e localidades. O resultado, diz Ordine, foi uma
redução média de 52% no custo das tarifas.

Conta unificada
A convergência das tecnologias e das prestadoras de
serviço está em curso, mas a das contas está longe
disso. Embora grandes grupos de telecomunicação
estejam se formando no Brasil e exterior, na ponta da
linha o que o cliente vê são diversas contas, referen-
tes a diferentes planos de serviço. É sonho pedir um
extrato único, organizado e detalhado para todos os
serviços de voz e dados utilizados de uma mesma o-
peradora? Na Austrália, não. O consultor de telecom
da IDC Brendan Conroy conta que em seu país não
apenas a conta é unificada como há um serviço de

atendimento ao cliente, doméstico ou corporativo,
que responde a todos os questionamentos, sejam
eles de banda larga, chamadas locais, interurbanas,
móveis ou internet. "O fator-chave no segmento de
telecom é o serviço ao cliente. A conta unificada fa-
cilita muito o trabalho do CIO, que pode se concen-
trar em avaliar as novas tecnologias e quais delas te-
rão maior impacto e menor preço", diz Conroy.

No Brasil por enquanto a iniciativa cabe ao CIO,
que pode aproveitar o sistema de billing para conso-
lidar grupos de contas. Para facilitar, algumas opera-
doras entregam contas detalhadas e em formato di-
gital, pela web ou em CD. Já circula entre elas tam-
bém um modelo único de layout, proposto pela Co-
missão de Tecnologia e de Automação Bancária da
Febraban. O layout é público e pode ser baixado por
qualquer empresa que tenha interesse em adotá-lo
no site www.febraban.org.br/Arquivo/Servicos/
Downloads/download_lista.asp?id_comissao=4.



Banco do Brasil
corta custos

A checagem das contas telefônicas já rendeu uma
economia de 15 milhões de reais ao Banco do Brasil
no ano passado. Há outro conjunto de contas sob in-
vestigação e uma série de medidas para gerar corte
de custos de outros 10 milhões de reais com comu-
nicação corporativa até dezembro de 2006. Angelino
Caputo e Oliveira, gerente executivo de redes, tele-
comunicações e soluções para gerenciamento de TI
do Banco do Brasil, afirma que a solicitação feita pe-
las empresas estatais deve ser a mais completa pos-
sível. "A empresa privada tem condições de ir ajus-
tando o contrato ao longo do tempo; a pública não.
Somos obrigados a especificar tudo na licitação", diz.
Uma das próximas licitações será para serviço de re-
de de dados. A proposta vencedora terá de atender a
todos os critérios técnicos, com o menor preço.

Caputo gerencia vários contratos: com a Embratel
em linhas 0800, dados e satélite; com a Telemar pa-
ra linha fixa e dados; com a Brasil Telecom e Telefô-
nica em chamadas de voz. Cada um tem seu próprio
layout de tarifação. O que fazer? Padronizar. Capu-
to participa de uma comissão técnica da Febraban e
ajudou na elaboração de um formato eletrônico úni-
co de conta telefônica. "Os bancos passaram a exigir
essa padronização", afirma. Com as contas todas no
mesmo formato, a checagem é feita
item por item, contrapondo o relatório
da operadora com o interno, gerado a
partir de um software próprio, instalado
nas centrais de PABX dos 50 maiores
escritórios do BB. Essa ferramenta de
billing já identificou muitas incon-
gruências. Agora, o banco está avalian-
do outro lote de chamadas, que aponta
uma diferença de 6 milhões de reais em

A margem
de erro

das contas
caiu de

15%
para 6%

relação ao que consta nos boletos das teles. "Não te-
mos intenção de punir as teles, mas desenvolver em
conjunto um modelo eficiente na prestação de ser-
viços", diz Caputo. Prova disso, segundo ele, é que
a margem de erro nas contas das operadoras tem di-
minuído. Já foi de 15% e hoje está em torno de 6%.
Também pelo sistema de conferência de contas é
possível avaliar se o serviço está sendo prestado
conforme o contratado. "Vamos implantar um no-

vo passo do projeto, que permitirá
acesso online às contas dos funcioná-
rios na intranet", diz Caputo. A inten-
ção é que os gerentes extraiam solu-
ções para aumentar a produtividade.
A terceirização da rede de dados é ou-
tra arma usada pelo BB para reduzir
custos. "Com o outsourcing evitamos
um gasto de 150 milhões de reais em
novas máquinas", afirma Caputo.



Camargo Corrêa
quer evolução tecnológica

Para o grupo Camargo Corrêa, TI é um pilar estra-
tégico e de sinergia entre as unidades do conglome-
rado, que atua em engenharia, construção civil, pro-
dução de cimento, calçados e setor têxtil, entre ou-
tros. "Com um modelo de governança aplicado a te-
lecomunicações conseguimos reduções de custo pa-
ra as unidades e melhoria nos serviços" diz Ricardo
Castro, diretor de TI da Camargo Corrêa S.A. Segun-
do Castro, a gestão de telefonia fica a cargo do Cen-
tro de Soluções Compartilhadas (CSC), que atende
todas as empresas do grupo. O total de chamadas
realizadas mensalmente soma 1,5 milhão de minutos
em ligações locais, de longa distância nacional e in-
ternacional, além de VoIP. "A sinergia proporcionada
pela negociação conjunta gerou benefícios técnicos e
redução no custo de locação dos equipamentos", diz
Walter Berger, gerente de TI da São Paulo Alparga-
tas, empresa pertencente ao grupo.

O CSC implementou em junho de 2005 um siste-
ma de checagem de tarifas, desenvolvido interna-
mente. Os resultados aparecem mês a mês. O siste-
ma aponta diferenças de 3% a 10% entre as tarifas
pagas e as efetivamente contratadas em cada conta.
O banco de dados é alimentado com os arquivos di-
gitais entregues em CD pelas operadoras e compara-
dos com os valores contratados das tarifas, imbuídos
das regras de cobrança e de incidência de impostos.
"Nem todas as operadoras fornecem a conta em CD,
algumas ainda estão consolidando suas plataformas
de billing" diz Alexandre Marcos da Silva, gerente de
redes e telecom do CSC. Identificado o erro, uma
contestação detalhada é encaminhada à prestadora
do serviço. "Alguns processos demoram muito para
ser concluídos, mas, em geral, os reembolsos ocor-
rem em dois meses", afirma Silva. Por enquanto, o
sistema compara tarifa paga com tarifa contratada.
"Num futuro próximo, o objetivo é validar também se
todas as ligações apresentadas nas contas telefônicas
foram realmente efetuadas e se o tempo total das
chamadas está correto." Para atingir esse objetivo, o



sistema incluirá os relatórios de controle do PABX,
os CDRs (Call Detailed Records). "Já recebemos algu-
mas empresas especializadas em sistemas de billing
que poderão ajudar", diz Silva.

VoIP é prioridade >
Os próximos passos do grupo Camargo Corrêa em
gestão de telefonia contemplam o VoIP. A idéia é
centralizar o chaveamento das ligações telefônicas
nessa tecnologia para facilitar a operação da rede de
voz e permitir a integração com os sistemas de vi-
deoconferência e colaboração. Esse plano foi delinea-
do após a revisão da rede WAN, que envolveu a
substituição de links frame relay e satélite por MPLS
com reserva de banda para serviços multimídia,
acesso ao ERP e integração das redes das empresas
do grupo. A renegociação da WAN resultou na redu-
ção de 37% dos custos. Para os próximos dois anos,
o grupo Camargo Corrêa considera contratar redes
Wi-Max para a última milha, acessos xDSL com
qualidade para a utilização de VPNs em toda a rede
corporativa e conexão celular 3G para mobilidade e
interligação entre filiais.



Shopping Iguatemi
distribui capacidade IP

A rede de shopping centers Iguatemi, pertencente
ao Grupo Jereissati, viu na telefonia IP uma alterna-
tiva para simplificar a gestão da comunicação corpo-
rativa e otimizar os recursos. A idéia é que a holding
e seus 11 shopping centers espalhados pelo país se
comuniquem internamente por ramais IP, evitando
o pagamento de interurbanos. "Ganharemos produ-
tividade, pois o escritório central poderá redirecio-
nar a capacidade ociosa conforme a demanda dos
shoppings" diz Mário Macedo, coordenador de TI do
grupo Iguatemi. O projeto começou há dois anos
com 50 ramais no escritório central e terá capacida-
de para i mil ainda neste semestre. Macedo conta
que até então cada unidade da empresa tinha sua
própria solução de telefonia. A rede IP, com equipa-
mentos Cisco, roda sobre link de dados da Telemar e
deverá alcançar mais quatro shoppings nas próximas
semanas. A administração fica situada no complexo
imobiliário Market Place, também do grupo Jereis-
sati, localizado na zona sul de São Paulo. "É como se
a holding servisse de central telefônica para as outras

unidades, com o uso de um código de acesso com-
posto de quatro dígitos, que são digitados nos apare-
lhos de telefone IP" afirma Macedo.

Outro benefício da telefonia digital é o maior con-
trole de uso da rede. Em março passado, foi instala-
do um tarifador, o BiBiS Billing, para gerenciamen-
to de custos e perfis de usuários. "Vai ficar claro se
um colaborador utilizou os recursos da empresa para
fins particulares. A média de reposi-
ção desses custos está na ordem
de 10%" afirma Macedo.



Martins usa VolP
para pressionar

Telefonia é missão crítica para o Grupo Martins,
um dos maiores atacadistas do Brasil. Sua margem
de lucro é apertada, em torno de 3%. Portanto, nu-
ma negociação de 100 reais, se o vendedor perder
muito tempo ao telefone, pode ultrapassar os 3 reais
que seriam de lucro. "O impacto dos custos de tele-
fonia é tão grande que em meados dos anos 90, an-
tes da privatização do Sistema Telebrás, chegamos
ao cúmulo de montar uma estrutura própria, uma
verdadeira tele privada" diz Flávio Lúcio Borges
Martins, CIO do Grupo Martins. Ele conta que em
1994 a operadora caseira já fazia ligações de voz so-
bre dados, usando frame relay sobre link de satélite
com a Embratel. Em 1999, a estrutura foi vendida pa-
ra a operadora, que continuou servindo o Grupo
Martins em rede IP, mas sem exclusividade. Com
Embratel e mais Telemar, CTBC, Telefônica e Oi, o
atacadista gasta hoje em torno de 6 milhões de reais.
"Exigimos nos contratos que os ganhos com a evolu-
ção tecnológica sejam repassados na forma de redu-
ção de tarifas ou melhoria de serviços" diz Martins.

Os 49 escritórios do grupo têm rede IP, o que per-
mite chamadas VolP numa solução de baixo custo.
"O que contrato das teles é o link de dados. Em cima,

. uso o Asterisk (freeware que simula uma central de
PABX digital), para que a chamada toque no note-
book dos 200 gerentes de negócio", diz Martins.
Dois especialistas em telecomunicações ajudam o
CIO a negociar com as operadoras, um para voz, ou-
tro para dados. Eles estão sempre prospectando o
mercado e usam o argumento de VolP como fator de
pressão. "Não é só preço que conta. As operadoras
menores até que fazem propostas atraentes, mas não
tenho mais paciência de explicar o nosso negócio. Es-
se é o dever de casa do fornecedor. Quero um geren-
te de conta disponível e proativo" afirma Martins.

Martins quer uma parceria transparente e
ética, de ambos os lados. "Se a operadora co-
brou a mais, reclamo. Se cobrou a menos, avi-
so." Esse trabalho de checagem é estratégico,

afirma Martins. Além da detecção de erros nas con-
tas, o que em sua opinião não acontece por má fé e,
sim, por questões intrínsecas aos processos das te-
les, a conferência permite elaborar filtros e estatís-
ticas que se revertem em melhorias ou novos proje-
tos. "Há empresas que se prestam a fazer auditoria
de billing, mas cobram 50% sobre o êxito. Não estou
procurando um sócio", diz Martins. Ao final do pro-
cesso, quem paga a conta são os centros de custos,
uma para cada área do grupo. No período de plane-
jamento, no mês de novembro, os gestores de telefo-
nia sentam-se com os gerentes de área e estabele-
cem diretrizes gerais para telefonia.

O próximo passo da comunicação corporativa do
Grupo Martins será a geração de pedidos por meio
de GPRS, num contrato com a Oi. Inicialmente serão
1300 vendedores na região de cobertura da operado-
ra móvel. Embora sejam instrumentos de trabalho,
tanto o celular quanto o notebook devem ser adqui-
ridos pelo funcionário, a custos subsidiados. "O que
é de graça não tem valor", diz Martins. A conta de ce-
lular é paga com um adicional que o gerente recebe
no salário e usa como quiser.

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 32, p. 28-39, maio 2006.




