
infra-estrutura

JACKELINE CARVALHO

A plataforma IP já é reconhecida como sinônimo de mobilidade, redução de custos e aumento de
produtividade pelos contact centers, porém a curva de adoção ainda é lenta, justificada pelos
modelos de negócios e a necessidade de amortização de investimentos anteriores. Mesmo assim,
é alta a expectativa de crescimento das instalações até o final da década
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Alô, IP!



"O piloto foi
uma forma de
conhecer a
tecnologia e
entender os
seus
benefícios"
MÁRCIO SILVA
ALVES, ACS

N
os próximos quatro anos, o
mercado brasileiro deve
assistir a uma migração em
massa das operadoras de
contact center para a
plataforma IP, Isso porque

além das várias vantagens apontadas por
consultores e por aqueles que já
mergulharam nesta onda, os fabricantes
de equipamentos estão ávidos por
promover a substituição do ambiente
TDM analógico ou digital pela nova
tecnologia, e apostam em diferentes
modelos comerciais, chegando inclusive a
ofertar o ambiente pelo mesmo custo da
solução convencional.

O ambiente zera os ponteiros do
market share, abrindo uma nova corrida
entre os fornecedores, não só os já
conhecidos no segmento de PABX, como
aqueles originários da área de rede, a
exemplo de Cisco e Avaya, o que
intensifica a competitividade. Dona de
uma base instalada de 3,5 mil sistemas
de PABX no mercado brasileiro, a Nortel
é uma das que decidiu promover uma
significativa redução de preço - que pode
chegar a 55% - para estimular a migração
dos PABXs tradicionais para o mundo IR
A expectativa da fabricante é que cerca
de 1,5 mil sistemas sejam migrados até o
final deste ano com a medida, que
também serve para minar a ação dos
principais concorrentes no mundo IP -
Cisco, Avaya, Siemens, Alcatel e Ericsson.

Essas empresas encabeçam um
cordão que tem como objetivo tirar o
atraso de aproximadamente três anos do
Brasil em relação a Europa, Ásia e
Estados Unidos. "Temos uma posição
bastante agressiva no mercado de call
center, e já conseguimos vender mais de

250 centrais no Brasil, sendo 110 para
pequenos e médios call center e outras
organizações", reconhece Tadeu Viana,
diretor técnico da área de comunicação
para empresas da Siemens Brasil.

Para se ter idéia da apertada
concorrência entre os fabricantes,
apenas um projeto feito pela ACS,
contact center do Grupo Algar, vencido
pela Avaya, mobilizou o mercado com
diferentes estratégias. A companhia
decidiu expandir negócios a partir da
instalação de um novo site em
Campinas, no interior de-São Paulo, e
recebeu total apoio de todos os players
na fase pré-projeto. A operação
começou com 300 posições de
atendimentos, ativadas comercialmente
em outubro passado, e já chega a 50%
desta capacidade ocupada com clientes
como a Claro, o ABN e a Chrysler,
programando atingir 1,5 mil posições de
atendimento (PAS) até o final de 2006.

"Na verdade, nossa experiência com
solução IP em call center começou em
2004. Fizemos um piloto no site de
Uberlândia (MG) com 460 posições de
atendimento 100% IP. Depois, todo este
ativo foi transferido para Campinas.
Fomos o primeiro contact center no
Brasil a implementar uma solução 100%
IP", comemora Mareio Silva Alves,
coordenador de operações de
tecnologia da empresa, dizendo que os
próximos investimentos e expansões não
considerarão tecnologias diferentes de
IP. "Foi uma forma de conhecer a
tecnologia e entender os seus
benefícios", diz. Para ele, nos call
centers, um dos componentes críticos é
a velocidade de implantação e o IP
resolveu este problema.
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Todo o projeto da ACS foi orçado em
R$ 44 milhões, obtidos a partir de
financiamento do BNDEs (Banco Nacinal de
Desenvolvimento Econômico e Social) e
outras instituições financeiras. Os recursos
foram alocados na aquisição de terrenos,
construção de prédio, plataforma
tecnológica e capacitação dos profissionais.
A empresa, que conta com mais de 3,8 mil
posições de atendimento e um quadro de 6
mil colaboradores, foi fundada em 1999 e
oferece televendas ativo e receptivo,
cobrança, help desk, pesquisas de
mercado e Internet call center.

Janela
Dados de uma pesquisa realizada no

ano passado pela Fcost & Sullivan
mostram que a voracidade dos
fabricantes em relação ao IP faz sentido,
tendo em vista as oportunidades ainda
inexploradas no Brasil. Segundo o
levantamento, o mercado de contact
center na América Latina fechou 2005
com aproximadamente 8,9 mil posições
de IP contact center puro. Desse total,
metade corresponde ao Brasil, 20% ao
Cone Sul, 15% ao México, e o restante
dividido entre a região andina, América
Central e Caribe. A consultoria estima que
em 2011 a penetração de IP puro sobre
as vendas de posições de contact center
será de aproximadamente 40%, com uma
taxa de crescimento anual composta,
entre 2004 e 2010, de 54,7% em receitas.
Este ano, a expectativa é que IP chegue a
15% dos postos de atendimento na
região, apresentando uma participação
mais equilibrada em 2011, informa Kristin
Crispin, analista da Frost & Sullivan.

Assim como a ACS, outros grandes e

"Por meio da
integração com
um software de

gerenciamento de
telefonia IR

informações de
clientes e do
histórico de

vendas em CRM
podem ser

diretamente
conectadas a

chamadas
efetuadas ou

recebidas",
FÁBIO FERNANDES,
DA BEARING POINT

também pequenos operadores de contact
center e call center olham IP com
diferentes interesses, desde a redução de
custos operacionais até o aumento da
eficiência promovido pela plataforma. Isso
porque o único ponto que poderia ser
destacado como desfavorável ao

todas as etapas dos negócios do cliente.
Por meio da integração com um software
de gerenciamento de telefonia IP,
informações de clientes e do histórico de
vendas em CRM podem ser diretamente
conectadas a chamadas efetuadas ou
recebidas, facilitando a personalização de
serviços e colocando as informações dos
clientes ao alcance dos atendentes e da
equipe de vendas", explica Fábio
Fernandes, consultor sênior de CRM da
BearingPoint, que foi utilizado como base
para a entrevista de Call Center IR

Outras vantagens apontadas por
fabricantes e operadoras de contact
center é a mobilidade - o atendente pode
mudar de ponto de atendimento sem
alterar a infra-estrutura - além da
possibilidade de criação de posições de
atendimento remotas com a mesma
facilidade. Isso facilita a ampliação dos
contact centers e a instalação de novos
pontos de forma transparente e com
baixo custo, uma vez que as PAs remotas
podem ser implementadas até mesmo na
casa do atendente, com todos os

ambiente, o preço, começa a cair em
função da demanda ou mesmo motivado
pelo empurrãozinho dado pelos
fabricantes, que praticamente pagam para
assistir à explosão do consumo. "A
arquitetura aberta com tecnologia IP
facilita a centralização no processamento
de informações e permite maior
flexibilidade ao prestador de serviços",
explica Inácio Freitas, gerente da
área de Conctat Center e Soluções
Corporativas da Nortel.

À possibilidade de instalação em
diferentes localidades e centralização da
gestão tanto da qualidade do
atendimento quanto do ambiente
tecnológico, as soluções IP somam a
oferta de um atendimento multimídia pelo
contact center, com integração total de
dados e voz, incluindo internet e e-mail.
"Ao combinar dados de telefonia com
informações da plataforma de gestão de
negócios, pode-se oferecer um novo
conjunto de recursos para administrar

recursos disponíveis na central.
"As pessoas olhavam sempre o IP

como forma de redução de custo de
telefonia, mas a Nortel o posicionou
internamente como recurso de evolução e
flexibilidade para novas aplicações",
afirma Freitas, citando como exemplo o
projeto do banco Itaú, que manteve a
infra-estrutura e terceirizou o atendimento
das chamadas.

Entre as maiores instituições
financeiras do país, o Itaú tem investido
na transição de seus equipamentos
para a tecnologia IP, alinhando o modelo
à sua estratégia de aperfeiçoamento da
área de contact center, O Banco possui
1,9 mil PAs na plataforma Nortel, entre
internas e terceirizadas, distribuídas em
cinco sites, interligados pela sua rede
corporativa. Desde o começo deste
ano, a Nortel trabalha na migração de
500 PAs para IP visando garantir mais
competitividade, melhor performance
e convergência, além de oferecer novos
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"Como era
esperado, o

preço dos ramais
IP já está

próximo dos
ramais digitais

normais. Estamos
contratando uma

plataforma
grande, porém

ainda híbrida
(compatibilidade
tanto com TDM

digital quanto
com IP puro)",

PIERRY CUNHA,
DADEDIC

serviços aos seus 12 milhões de clientes.
Um outro estudo feito na América do

Norte mostra as principais razões para
adoção de contact center IP: custo do
transporte; virtualização e capacidade de
ter agentes remotos; e a possibilidade de
integração de voz e dados, segundo
Kristin Crispin, da Frost & Sullivan. "Ao
invés de pagar por ligação, as empresas
passam a ter um custo fixo, porque o
transporte é assumido pela WAN. Além
disso, o contact center pode desviar
ligações e ter sites em áreas remotas,
pagando menos impostos e tendo um
custo menor de mão-de-obra, com a
possibilidade de integração de voz e
dados", relata a analista.

O comportamento do Itaú tem sido
comum às organizações voltadas ao
atendimento ao cliente. A Genesys
Telecommunications Laboratories, empresa
da Alcatel, divulgou um outro levantamento
no qual se identificou que este segmento
deverá investir pesadamente em telefonia
IP nos call centers, nos próximos três
anos. Mas isto só acontecerá se elas
puderem fazer um upgrade dos software e
equipamentos de telefonia.

O levantamento contou com as
respostas de 500 gerentes de tecnologia
de contact centers de 20 setores industriais
e mostrou que a migração para a telefonia
IP nos contact centers está ocorrendo
rapidamente. Cerca de 60% dos
entrevistados programa a mudança de pelo
menos um contact center em um ano, 82%
em dois anos, e a maioria migrará apenas
algumas instalações inicialmente.

Os contact centers têm
necessidades diferentes das empresas
como um todo, conclui o estudo, que
também apurou uma grande preferência
pelo protocolo SIP (Session Initiation
Protocol) e o Open IP, padrões que lhes
permitem subir de patamar utilizando os

investimentos já feitos para migrar para
soluções não proprietárias. O Open IP
está no foco pela interoperabilidade entre
as aplicações, as bases de dados e os
equipamentos de telefonia. A maioria dos
entrevistados reconhece os benefícios
deste ambiente que permite aos contact
centers fazerem um upgrade dos
investimentos já realizados em infra-
estrutura e aplicações multi-plataformas.
Os especialistas pesquisados esperam,
em três anos, absorver ou suportar
aplicações integradas para os clientes ou
tecnologias que não estão sequer
previstas, o que mostra a importância de
ter um ambiente flexível e aberto.

Miguel Muniz, gerente de soluções da
Avaya, explica que o IP Contact Center é
o caminho natural para o SIP Contact
Center, baseado no protocolo de
inicialização de sessão que nasceu por
causa da convergência. Para os contact
centers, o SIP possibilitará, por exemplo,

devido aos conceitos de contexto e
presença, que os recursos da empresa
estejam à disposição do cliente. "Com o
SIP, o agente pode solicitar a ajuda de um
expert de fora do contact center, ou
mesmo interagir através da mídia que
estiver disponível", diz ele.

Também o cliente é quem irá definir
os rumos da infra-estrutura adotada pela
TMS Call Center. Em uma dobradinha
com Luis Galvani, sócio da empresa e
responsável pela parte de
telecomunicações da empresa, Roberto
Bleinroth, superintendente de TI da
empresa, diz que os dois sites da
companhia estão prontos para
acomodar uma operação IP e que um
terceiro está em implantação. A
empresa não divulga o número de PAs
IP em funcionamento, por determinação
do cliente, mas diz que todo o seu
ambiente é suportado por soluções da
Avaya, apontando como ressalva à
plataforma IP apenas o rigoroso nível de
serviço exigido nas redes de dados.

Pierry Cunha, superintendente de TI
da Dedic, destaca que principalmente os
preços caíram muito nos últimos 12
meses. "Como era esperado, o preço dos
ramais IP já está próximo dos ramais
digitais normais. Estamos contratando
uma plataforma grande, porém ainda
híbrida (compatibilidade tanto com TDM
digital quanto com IP puro)", afirma. O site
em Campinas será 100% IP, com os
equipamentos (a central e as soluções de
gestão) instalados em São Paulo. Serão
inauguradas 100 posições de
atendimento até o final deste mês de
julho, fazendo com que a empresa
chegue a 30% das suas PAs em IR
"Daqui para frente, tudo que fechar de
novo e que demandar expansão será em
IP", reconhece o executivo.

Em São Paulo, estão centralizados os

OUTSOURCING PARA PEQUENAS

A NEC do Brasil, provedora de soluções de comunicação
e tecnologia da informação, fechou parceria com a
norte-americana CosmoCom, especializada em contact

center, para explorar o segmento de médias empresas e de
contact centers descentralizados. Para a comercialização da
tecnologia, a fabricante contará com o apoio das operadoras
de telecom, informa Herberto Yamamuro, diretor da companhia
de origem japonesa.

Segundo ele, a tecnologia CosCom permite a criação de um
perfil de contact center ainda pouco explorado no Brasil. "Os call
center hoje têm centenas de posições e requerem plataformas
grandes e descentralizadas fisicamente", diz, ao relatar que a

solução oferecida pela empresa quebra este paradigma ao dar
maior flexibilidade de operação descentralizada, porém com
integração entre as bases.

"A plataforma permite é a criação de núcleos, composições
de call centers menores. Mesmo uma operadora grande pode
criar sites separados fisicamente, com o apoio da plataforma",
informa Yamamuro. De acordo com ele, este é o futuro do
mercado de call center, que atualmente busca reduzir custos.

A NEC passa a oferecer a plataforma de contact center
CosmoCall Universe, dedicada a oferta de serviços de
hospedagem de contact center on-demand, e que integrará a
ampla oferta de soluções disponibilizadas pela NEC.
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links de voz, os servidores e toda a parte
de hardware da Dedic. Em Campinas
estão apenas o roteador e os aparelhos
IR "Na realidade, o IP nos permite ter o
data center alocado em São Paulo e as
estações se conectando pelo link de
dados", explica Cunha. A média de
redução de custo, segundo ele, varia de
20% a 50%, "mas mais do que a redução
de custo propriamente dita, a grande
vantagem é centralizar o gerenciamento.
Com sites separados, precisamos de
equipes treinadas em cada um deles, o
que pode ser dispensado em uma
estrutura IP", comemora.

Com dois clientes utilizando a nova
infra-estrutura, a Contax, empresa da
Telemar, só não foi mais agressiva na

migração, porque ainda considera o
preço uma barreira, segundo Jackson
Valle, diretor de tecnologia e projetos.
Ele acredita que o custo deva cair por
volta de 1 % ao mês seguindo o modelo
dos computadores pessoais (PCs). Dos
seus 16 sites, seis atualmente são IP
(1.200 posições de atendimento) e a

AOS POUCOS
Taxa de ocupação da plataforma IP no mundo

2096 já implementou

1096 estão implementando algo em IP

expectativa é ter mais três sites nesta
plataforma até o final deste ano. Valle diz
que a empresa não deve ter uma
adesão irrestrita ao IP, porque alguns
clientes estão mais focados em preço
do que em funcionalidades. Porém, a

Longe das tarifas
Pesquisa diz que 25% dos call centers usam VoIP

E
specificamente para reduzir custos,
os call centers tem se apresentado
como um dos maiores
consumidores d,os serviços VoIP
(voz sobre IP). A pesquisa Global

Call Center Industry Project, coordenada no
Brasil pela ABT (Associação Brasileira de
Teleserviços), mostra que a solução está
presente em 25% dos call centers brasileiros.
A versão brasileira da sondagem foi
respondida por 103 organizações, entre o
período de maio e outubro de 2005, e foi
coordenada pelo programa de pós-graduação
em Administração da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC. No exterior ela
é coordenada pelas universidades de Sheffield
(Reino Unido) e Cornell (EUA).

A Alô Bragança, que está no mercado
desde 2004, é um desses exemplos de
adoção de VoIP. A empresa vende assinaturas
para o Grupo Folha da Manhã, editor da Folha
de São Paulo. Iniciou a operação com uma
infra-estrutura modesta, segundo um dos seus
diretores, Carlos Roberto Mendes de Azevedo,
utilizando serviços da Embratel, migrou para a
Telefônica, mas mesmo com todos os seus
planos de redução de custo, não conseguiu

suportar as elevadas tarifas. "Em Bragança
Paulista não há outros provedores de serviços
de telefonia e vimos no VoIP uma alternativa
para manter viva a operação".

A IP Corp foi a empresa que fez a
implementação primeiro para teste e depois
em definitivo. Azevedo diz que a qualidade
não é a mesma da telefonia fixa, mas se

6096 avaliando

10% não tem planos de qualquer projeto IP

Fonte: Genesys

empresa adotou o ambiente híbrido em
uma operação com 4 mil PAs que roda
sobre o conceito oferecido pela
Genesys, no qual uma camada de
software gerencia as chamadas e as
endereça no modelo IR

compara à uma chamada de boa qualidade
por celular. "Não temos reclamações dos
clientes", afirma. Outro caso de uso de VoIP
no call center é a Telefutura, que tem entre
os sócios o Grupo Votorantim, e opera 4 mil
postos de atendimento, tom 8,5 mil
funcionários. A empresa avaliou, há um
ano, os serviços VoIP sob a ótica da
manutenção, flexibilidade e facilidade de
tráfego entre os sites, e definiu que toda a
sua expansão seria com base neste
ambiente. Instalada em três cidades - São
Paulo, Rio de Janeiro e Mogi das Cruzes
(na Grande São Paulo), a operadora fez um
piloto no Rio de Janeiro com 200 posições,
e inaugurou, em 01 de março, um site com
1,5 mil posições em Mogi das Cruzes.

Quando estiver operando em sua
capacidade plena, o site na Grande São
Paulo terá consumido R$ 15 milhões e
promoverá uma economia de 25% em
relação à telefonia convencional. "O desafio
da Telefutura agora é crescer e consolidar o
site de Mogi. Mas a equipe de implantação
já está em busca de uma nova cidade para,
no próximo ano, fazer outro projeto", revela
Luiz Mattar, presidente da empresa.

"Nosso desafio
agora é crescer
e consolidar o
site de Mogi. A
equipe de
implantação já
está em busca
de uma nova
cidade para, no
próximo ano,
para fazer a
próxima
implantação",
LUIZ MATTAR, DA
TELEFUTURA.
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