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Atualmente, a discussão ainda se restringe a polêmica de substituição no mercado corporativo das 
soluções de voz em PABX por projetos de VoIP  

Como já comentamos anteriormente, a fibra óptica, desde a sua concepção, têm causado grandes 
impactos nas tecnologias de redes de computadores e de telecomunicações. As principais 
características que trouxeram mudanças significativas nas redes incluem a imunidade a ruídos 
eletromagnéticos e a conseqüente baixa taxa de erro (BER – Bit Error Rate – da ordem de 10-9) e 
a alta capacidade de transmissão.  

Sua imunidade a ruídos eletromagnéticos e baixas taxas de erros acabaram introduzindo 
simplificações nos mecanismos de detecção e correção de problemas. Se nas redes X.25, 
concebidas para cabeamento metálico, os mecanismos de detecção e correção de erros eram 
implementados tanto em nível de enlace como de rede, na infra-estrutura de Frame Relay, 
surgida depois, só eram suportados mecanismos de detecção de erro no nível de enlace.  

As correções ficavam a cargo de protocolos como o TCP, voltado mais para ambientes de 
aplicação. Na direção das redes convergentes, com integração de dados, voz e vídeo, e tomando, 
como exemplo, as redes ATM, o corpo da mensagem podia conter dados, voz e vídeo e não fazia 
sentido realizar a detecção de erro sobre a mensagem propriamente dita. Neste caso, a função de 
detecção de erro na mensagem e de correção do erro eram implementadas pelo TCP ou pelos 
aplicativos propriamente ditos.  

Ainda neste contexto, começam a surgir redes de alta velocidade baseadas na comutação de 
datagramas IP. Como um primeiro exemplo, pode-se citar a tecnologia de rede POS (Packet Over 
SONET) e mais tarde IP sobre DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Em um primeiro 
momento, como havia uma grande capacidade ociosa de transmissão nas fibras, questionava-se 
se era necessário suportar mecanismos de compressão das mídias de voz e vídeo e se as redes IP 
realmente precisavam suportar funcionalidades de QOS (Quality Of Service). Mas as redes IP 
evoluiram e incorporaram gradativamente tais funcionalidades.  

Neste sentido, uma primeira mudança introduzida foi a incorporação de mecanismos de 
comutação por tag (ou label – rótulo), bem mais eficiente do que a comutação tradicional baseada 
em endereços IP. Como exemplo, pode-se citar o MPLS (MultiProtocol Label Swichting) que 
possibilita executar comutação de rótulos e criar fluxos de informação associados a parâmetros 
específicos de qualidade de serviço.  

No cenário de integração de dados, voz e vídeo sobre as redes IP, surgem as conhecidas soluções 
de VoIP. Como exemplos dos padrões mais conhecidos podemos citar o H.323 e o SIP (Session 
Initiation Protocol). Enquanto o padrão H.323 é o mais divulgado e amplamente adotado pelos 
sistemas de vídeo-conferência existentes hoje, definindo desde padrões de codificação de voz e 
vídeo até componentes básicos para a criação de ambientes de redes locais com suporte à 
comutação de voz com interconexão à rede telefônica tradicional.  

Atualmente, a discussão está se compensa ou não substituir as soluções tradicionais de voz de 
nossas empresas baseadas em sistemas de PABX convencionais por soluções de VoIP. Existe uma 
infra-estrutura de telefonia e rede legada e existe todo um investimento a ser realizado, além de 
outras análises necessárias como a qualidade da voz, a confiabilidade, a escalabilidade e a 
disponibilidade de sistemas deste tipo.  
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