
m meio à evolução das re-
des para a tecnologia IP,
que avança mundo afora,

surge a indagação sobre qual fator
pode ser preponderante para a di-
fusão em grande escala de aplica-

"Em. 2010, 70% das
empresas no inundo
adotarão voz sobre IP
e telefonia IP. "

Fonte: Alcatel

ções baseadas naquele ambiente.
A resposta atende pelo nome de
Session Initiation Protocol (SIP),
um padrão aberto que surgiu en-
tre o final da década de 90 e o iní-
cio dos anos 2000 para permitir a
comunicação de múltiplas mídias
- voz, vídeo, jogos, mensagens
instantâneas, e-mails, enfim,
qualquer aplicação - em tempo
real pela internet.

Desenvolvido pelo Internet
Engeneering Task Force (IETF),
organismo internacional que se
dedica ao trabalho de elaborar re-

comendações e especificações
para a web, o SIP despontou pa-
ra ser o que os especialistas defi-
nem como o padrão de interope-
rabilidade entre a multiplicidade
de plataformas IP, todas com sis-
temas proprietários, existentes
no mercado. Dito de uma manei-
ra mais simples, ele veio para re-
solver um problema aparente-
mente insolúvel, de compatibili-
dade dos sistemas, permitindo a
conexão entre a central PABX de
uma marca e o terminal de tele-
fone de outro fabricante.

Os players apostam na explo-
são das aplicações baseadas em
SIP nos próximos anos, com a de-
manda atingindo a curva de cres-
cimento em quatro anos/Estima-
se que, em 2010, 70% das empre-
sas no mundo adotarão voz sobre
IP (VoIP) e telefonia IP", diz Lou-
rinaldo Silva, diretor geral da área
de soluções corporativas da Aíca-
tel, para quem essas duas aplica-
ções deverão ser os principais fa-
tores de difusão de SIP no cenário
internacional.

As operadoras, por exemplo, es-
tão em estágio avançado de subs-
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tituição dos tradicionais entronca-
mentos TDM(sigla em inglês de ti-
me division multiplexing), por en-
laces IP, na telefonia pública. No
segmento corporativo, projetos re-
lacionados à transmissão de voz
sobre a rede IP para reduzir os cus-
tos com ligações de longa distância
e otimizar a comunicação entre si-
tes ocorrem em profusão.

No Brasil, o processo segue em
um ritmo mais lento. As operado-
ras estão apenas começando o
processo de migração da infra-es-
trutura. O segmento corporativo,
por sua vez, ensaia os primeiros
passos rumo àVoIP e à telefonia IP.
Mas as perspectivas são bastante
promissoras levando-se em con-
sideração o fato de que a renova-
ção do backbone de comunicação
é um caminho sem volta, assim
como o potencial de crescimento
do mercado brasileiro.

O executivo esclarece, contudo,
que a difusão do SIP no País vai de-
pender da capacidade de renova-
ção da rede. E esse processo, por si-
nal bastante dinâmico, está condi-
cionado ao desenvolvimento de
novas aplicações. "É preciso reno-
var as aplicações para suportar o
SIP", explica. Na avaliação de Lou-
rinaldo Silva, aplicações de mobili-
dade, colaboração e segurança
também exigirão a renovação da
rede e, portanto, demandarão o
protocolo SIP.

Segundo ele, a Alcatel já tem
muitos pedidos em carteira de
implementação de sua platafor-
ma OminiPCX Office para supor-
tar o SIP, principalmente no seg-
mento corporativo. "Atualmente,
metade das nossas propostas já
são baseadas nesse protocolo",
revela Silva.

FOCO EM BANDA LARGA

O SIP é considerado uma evolu-
ção do H.323, protocolo original-
mente concebido para o transpor-

te de dados, que vem sendo utili-
zado, entretanto, para transmis-
são de voz na rede de telefonia. A
diferença entre um e outro reside
no fato de que o primeiro é multi-
mídia e foi concebido para IP. O
segundo, embora suporte as apli-
cações na rede IP, é considerado
mais robusto e pouco versátil.
"Flexível, o SIP favorece o desen-
volvimento de aplicações", com-
para Cássio Garcia, diretor de re-
des multisserviços da Nortel.

De acordo com Garcia, a oferta
de serviços em banda larga é a ra-
zão de ser do SIP. Trata-se, na ver-
dade, de uma relação de interde-
pendência em que o protocolo se
posiciona como um grande incen-
tivador do crescimento da banda
larga da mesma forma que o avan-
ço desta última impulsiona as
aplicações baseadas em SIP Nes-
se sentido, ele acredita que a ex-
pansão do protocolo se dará com
a integração de um outro padrão,
denominado IP Multimídia Subs-
ystems (IMS), cuja tarefa consiste
em fazer a avaliação da banda e o

controle de acesso para garantir a
qualidade da comunicação.

Com uma carteira de aproxi-
madamente 40 redes SIP em ope-
ração comercial no mundo, a Nor-
tel foi a responsável por uma das
primeiras implantações baseadas
nesse protocolo no mercado na-
cional. A GVT contratou o projeto
com o objetivo oferecer serviços de
VoIP para os seus clientes, dispo-
nível comercialmente desde 2004.
Sem revelar nomes, Garcia infor-
ma que há negócios fechados com
outras operadoras brasileiras.

O grande apelo do SIP está na
transparência da comunicação.
Tiago Siqueira, gerente de soluções
da Avaya, conta que esse protoco-
lo é orientado à presença. Isso sig-
nifica que o usuário pode definir
para onde a chamada será direcio-
nada e qual o tipo de comunicação
a ser estabelecida, se por e-mail,
celular, mensagens instantâneas,
etc. "No SIP, a comunicação se dá
com o usuário e, no H.323, com o
dispositivo", salienta.

O fato de possibilitar a compati-
bilidade de soluções é outro grande
atrativo do SIP. Segundo Siqueira,
quando o IP surgiu tinha como pro-
posta a chamada interoperabilidade
entre os diferentes sistemas de co-
municação, tarefa que ficou difícil
por causa do desenvolvimento, pe-
los fabricantes, de algoritmos pro-
prietários. O SIP retoma o princípio
de compatibilidade no ambiente IP.
"Dessa forma, o grande diferencial
competitivo das empresas será o de-
senvolvimento de aplicações e não
do hardware", aponta.

A exemplo de seus concorrentes,
a estratégia da Avaya consiste em di-
recionar a oferta de soluções basea-
das em SIP para o segmento corpo-
rativo. A empresa, na verdade, co-
mercializa uma plataforma híbrida
para suprir diferentes necessidades.
"Quando montam sites novos, os
clientes tendem a partir direto para
uma rede IP. Mas há muitos casos de
empresas que estão começando a
migrar do TDM para IP", explica.
Dependendo do caso, diz ele, a
atualização pode ser feita por soft-
ware, preservando o investimento
feito na plataforma de hardware.
(Inaldo Cristoni, especial para o COM-

PUTERWORLD)
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