




COMO FUNCIONA

Com a tecnologia VolP, a pes-
soa faz a ligação telefônica nor-
malmente. Ao falar, sua voz entra
no sistema como sinais analógi-
cos, que são convertidos em si-
nais digitais, compactados e
transmitidos via internet até o re-
ceptor da chamada, onde eles são
reconvertidos em sinais sonoros.
Assim, a conversação toda utili-
zou o ambiente da rede mundial.
Em certos casos, é possível utili-
zar VolP em parte da operação,
integrando-a às redes das opera-
doras de telefonia regulares. A
aparente complexidade das inter-
ligações entre redes não complica
a proposta da tecnologia VolP.

O lado mais conhecido do
sistema é o Skype, software que
permite fazer ligações via com-
putador para outras pessoas,
usando a plataforma VolP. Ape-
sar de restringir o uso desse tipo
de telefone virtual apenas para
outros usuários que também
tenham o mesmo software, o
Skype cresceu, expandiu sua
ação rapidamente pelo mundo,
virando uma febre.

Outra vantagem, apontada por
Mauro Santos, é a portabilidade desse
tipo de telefonia. "O seu número é

seu em qualquer lugar do mundo,
não há mudanças caso a empresa

mude de endereço", diz. Esse fato

impacta na tarifação, fazendo com
que não exista DDD, DDI e ne-
nhum tipo de cobrança extra. Afinal,
a linha é digital e segue o princípio
da comunicação via e-mail: ou seja,

a conexão é mundial e não se paga
tarifa diferenciada para falar com este

ou aquele lugar, da mesma forma que
não custa mais mandar um e-mail

para qualquer país longínquo.

Mercado competitivo
Quando uma empresa adota a tec-

nologia VoIP, internet banda larga e
sistema telefônico passam a ser um

único sistema. "Não há mais
departamento de telecomuni-
cações nas empresas que ado-
tam o VoIP; o telefone passa

a fazer parte da área de TI",
explica Mauro Santos. Isso

gera um ganho em qualidade,
e uma redução de despesas de
infra-estrutura.

Roberto Delgado, sócio
diretor responsável pela área de

Telecom da DMR Consulting

Brasil, lembra ainda que o avan-
ço da tecnologia, com a melhoria da
capacidade de transmissão de dados
nos acessos à internet do VoIP, resol-

veu grandes problemas que existiam
anteriormente, como o número alto
de ruídos durante a ligação. "Hoje,
usar um telefone VoIP é o mesmo que

usar um tradicional; não dá para dis-
tinguir um do outro", pontua.

Outra grande vantagem, apon-

ta Delgado, é não ser preciso con-
figurar uma rede digital de teleco-

Telefone
passou a

fazer parte da
área de TI

municação dentro da empresa. A

banda larga das provedoras desse ti-
po de solução tecnológica resolve a
questão. "Essa convergência tecno-
lógica gera menor demanda por equi-
pamentos e barateia ainda mais os

custos", diz.

Como lembra Alberto Santos, da
Primar, empresas médias, como a dele,

e as pequenas, estão aderindo cada vez
mais a essas vantagens. "Existe um
medo inicial, uma inércia que se in-

comoda com uma mudança desse
porte, mas esse temor é amplamente

superado quando nos deparamos com
as vantagens do VoIP"

Paulo Lira, diretor-executivo da
PL Tecnologia, outra fornecedora de

equipamento para provedores de co-
nexão, conta que o mercado de VoIP
é bastante competitivo. Ele está divi-
dido entre grandes empresas instala-
doras, operadoras de grande porte e
as "empresas-espelho", que são peque-

nas operadoras. No mercado brasilei-
ro hoje existem mais de 250 opera-

doras de telefonia VoIP. "O setor está
bastante competitivo e é preciso ficar

atento às novas tecnologias para cres-
cer de maneira sustentável", afirma.

Dados da Infonetics Research
apontam que os fabricantes de equi-



pamentos de voz sobre IP registra-
ram um crescimento de 50% nos
negócios desse segmento no ano pas-
sado, movimentando cerca de US$
5,2 bilhões em todo o mundo. Para
eles, essa tecnologia deverá manter
um ritmo acelerado de crescimento
nos próximos quatro anos, movi-
mentando cerca de US$ 21 bilhões
em todo o mundo.

No futuro, teleconferência
Para Orli Machado, presidente da

CMSW.Telecom, uma das empresas
que oferece telefonia em VoIP, o dife-
rencial desse mercado serão mesmo as
inovações na maneira de se comuni-
car com o mundo, como o SMS tra-
dicional e o SMS speaker, quando os

MACHADO, DA CMSW.TELECOM: usuá-
rios domésticos também pedem o serviço

conhecidos torpe-
dos podem ser nar-
rados e enviados
por IP para qual-
quer lugar. "O
VoIP é um sistema
prático, simples
e ao mesmo tempo
sofisticado, já que
integra diversas
tecnologias cen-
tradas num só lu-
gar; mas trata-se da
tecnologia do futu-
ro", afirma.

E o uso dessa tecnologia não está
restrito às pessoas jurídicas. A opera-
dora de Machado oferece o serviço
também para usuários domésticos,
cuja demanda também é crescente.

Para Cássio Cachoeira, diretor
presidente da Incorp, empresa que
atua na área de conectividade, não
há como voltar atrás no movimento
que trabalha com a incorporação da
voz sobre IP nas empresas, tanto nas
grandes como nas pequenas e mé-
dias e, cada vez mais, no usuário do-
méstico também. "O grande proble-
ma ainda é a integração do sistema
à telefonia tradicional, mas isso vem
sendo contornado com enorme ve-
locidade", afirma.

Delgado, da DMR, lembra ain-
da que outro benefício desse siste-
ma de telefonia é que, em um futu-
ro próximo, ele vai facilitar a adoção
de novas maneiras de se comunicar,
como a videoconferência IP com
qualidade e alta resolução. "Isso sem
citar o caso da televisão digital, que
poderá englobar todas as tecnolo-
gias, chegando à tão sonhada con-
vergência total", lembra.

Essa convergência, englobando te-
lefone, computador e televisão em um

LIRA, DA PL TECNOLOGIA: "É preciso ficar atento às
novas tecnologias para crescer"

Riscos de
segurança

não
aumentam

só veículo certamente será de grande
interesse para as pequenas e médias
empresas, pois oferece qualidade de co-
municação a custos reduzidos.

Nesse mundo de novas tecnolo-
gias e avanços na maneira de comu-
nicar, uma questão salta à vista como
primordial: a segurança das informa-
ções em trânsito. Delgado salienta
que os riscos da Voz sobre IP são os
mesmos da telefonia e da internet
convencionais. "Não existe ambien-
te completamente seguro nos dias de
hoje, mas os riscos têm sido minimi-
zados constantemente", conclui. 
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