
A tecnologia VoIP (Voz
sobre o Protocolo da
Internet) deve revolu-

cionar o mercado das teleco-
municações no próximo ano.
Isso é o que indicam os estu-
dos realizados pelo IDC Brasil.
Em 2008, o VoIP poderá ter um
crescimento de aproximada-
mente 30%, segundo especia-
listas. No Brasil há pelo menos

125 empresas que oferecem
serviços de VoIP.

"O VoIP chegou para ficar,
possivelmente em cinco anos
teremos mais uso de VoIP do
que de telefonia fixa", acredi-
ta o diretor da Teleco, Huber
Bernal Filho. Para o consul-
tor sênior de telecom da IDC
Brasil, Brendan Conroy, o uso
do VoIP deve crescer cerca de
13% ainda este ano e atingir
75% das grandes corporações.

O VoIP é uma nova tecnolo-
gia que permite a transmissão
de voz por Internet, tornando
possível a realização de chá-



madas telefônicas digitais com
a mesma qualidade do sistema
convencional.

O grande atrativo do sistema
que utiliza Internet de banda
larga para comunicar-se com
o mundo é a redução no custo
das ligações que podem chegar
até 80%. Alguns fornecedores
do serviço ainda oferecem cus-
to zero para o cliente que falar
entre as linhas da mesma ope-
radora.

O principal fator da econo-
mia é a possibilidade de efetu-
ar chamadas de longa distância
a custos locais e quanto maior
a distância entre as cidades,
menor o custo da ligação, ao
contrário da telefonia conven-
cional. Segundo a Anatel, uma
ligação, via telefonia conven-
cional de Campinas para São
Paulo, varia de R$ 0,35 a R$ 0,45
por minuto, já com a telefonia
IP, o custo é de R$ 0,14 por mi-
nuto, o que representa menos
da metade do preço.

O assistente administrativo
Carlos Manoel da Silva explica
que na Teletel, pequena em-
presa no ramo de Call Center,
o gasto com DDD e DDI era
de R$ 25 mil mensais e desde

a implementação do VoIP com
a VipVox, em maio de 2006, o
gasto com telefone não ultra-
passa os R$ 7 mil por mês.

Cada vez mais as empresas
buscam os recursos disponí-
veis pela área de Tecnologia da
Informação (TI) para diminuir
os gastos e investimentos' em
suas atividades. "A evolução
da TI possibilitou o aumento
da produtividade, a diminui-
ção do desperdício, a otimiza-
ção do fluxo de informações e
a promoção de um melhor re-
lacionamento com os clien-
tes. Porém, todos esses fato-
res dependem de uma gestão
eficiente e criteriosa", disse o
especialista em Tecnologia da
Informação e diretor da MR
Consultoria, Miguel Ruiz.

De acordo com o diretor-
comercial da VipVox, Bruno
Zammataro, as empresas que
mais procuram o sistema são
as de cobrança e telemarke-
ting. "O retorno com investi-
mento na tecnologia acontece,
na maioria dos casos, em até

Text Box
Anúncio



duas semanas de uso do siste-
ma", completa Zammataro.

A média de custo de implan-
tação do VoIP está entre R$ 200
e R$ 300 por cada nova linha de
telefone, podendo sofrer alte-
rações no preço para mais ou
para menos, conforme o esta-
do que está localizada a em-
presa. "A tecnologia VoIP é de
ótima qualidade. Ela basica-
mente converte sinal de voz
que é analógico, para o forma-
to digital, utilizando tanto a in-
fra-estrutura de dados, quan-
to a infra-estrutura analógica",
conclui Ruiz.

Outra maneira de reduzir os
custos operacionais e de ma-
nutenção nos sistema de co-
municação telefônica é a utili-
zação do Outsourcing (terceiri-
zação) dos serviços de TI. Uma
das empresas que oferece este
tipo de serviço é a Voitel, que
atende as principais empresas
de São Paulo, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Curitiba, Porto
Alegre, Brasília e Salvador.
"A Voitel já implementou o
Outsourcing em 30 clientes,
tendo mais 120 para instalar

até o final de 2007", relata o
diretor comercial e de plane-
jamento da Voitel, Alessandra
Ribas. Ele ainda completa di-
zendo, que clientes de médio
e grande porte contrataram o
Full Outsourcing, um paco-
te completo, com instalação e
programação de equipamen-
tos (em comodato), manuten-
ção e funcionamento de PABX,
contas e extratos mensais deta-
lhados e tarifação parcial, sob
demanda. O pacote oferecido
pela operadora também inclui
todos os serviços agregados in-
teligentes, como correio de voz
e identificador de chamada.
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Outro tipo de Outsourcíng é
o V-LINK, que foi desenvolvi-
do com os mesmos benefícios
do Full, só que para empresas
que já possuam uma central te-
lefônica interna. "Além da pra-
ticidade e da alta tecnologia, o
Telecom Outsourcing destaca-
se por proporcionar redução de
custos com comunicação", afir-

ma o gerente de Implantação
daVoitel, Marcelo Fontanesi. O
custo mensal para a utilização
do serviço é a partir de R$ 600,
em contratos de 12, 24 e 36 me-
ses. "Entretanto, clientes com
grande volume de ligações re-
ceberão descontos que podem
chegar a 100% da mensalida-
de", garante Fontanesi.
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