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O mercado brasileiro nunca teve tantos modelos de diferentes marcas de aparelhos de 
telefonia em exposição ao mesmo tempo. Na área de IP a regra vem se repetindo e podem ser 
encontrados produtos compatíveis com cada tamanho, demanda e perfil do cliente.  
 
Mesmo assim, a migração para a telefonia IP pura, com PABX e telefones sobre o mesmo 
ambiente, ainda é lenta e as corporações reclamam principalmente dos preços dos terminais 
para chegar a um ambiente homogêneo. 
 
Isso porque PABX e telefones devem falar a mesma língua, algo que só vem acontecendo mais 
recentemente com o protocolo SIP (Session Initiation Protocol - Protocolo de Inicialização de 
Sessão).  
 
Além disso, mesmo sob o SIP, a interoperabilidade não se dá plenamente. Este padrão garante 
o reconhecimento de funções básicas, mas se o usuário quiser explorar a solução plenamente, 
explica Rodrigo Cardoso Uchoa, executivo responsável pelos produtos IP corporativos da Cisco.  
 
Segundo ele, os terminais IP representam um custo entre 70% e 80% do total de uma solução 
corporativa, que calculados a bases de milhares, atingem grande representatividade nos 
orçamentos. 
 
Sendo assim, mesmo a variação de US$ 50 a US$ 1000 (preços apurados junto a expositores 
ao longo do Futurecom 2007) não pesa em favor do usuário, pois marca de PABX e de 
terminais devem falar a mesma língua, principalmente quando a opção é por uma solução 
internacional. 
 
Dona de uma base 320 mil linhas convergentes, com um market share calculado internamente 
de 40%, a Siemens anunciou nesta semana que vai produzir nove modelos de telefones IP na 
sua fábrica brasileira, em Curitiba (PR), para reduzir os preços, variando entre US$ 500 e US$ 
1000, em 30%. 
 
A Cisco confirma avaliar a possibilidade de seguir este mesmo caminho. “Globalmente, temos 
algumas plantas terceirizadas e isso contribui para uma negociação com a matriz. Mas o mais 
provável é que comecemos a trabalhar com promoções”, diz Uchôa, ao contar que a Cisco 
possui 12 modelos de telefones IP a preços variando entre US$ 100 e US$ 800. 
 
Já a Intelbrás, fabricante nacional, trabalha com terminais ao preço mínimo de R$ 299, sem 
restringir a “identidade” do PABX. “O SIP dá aos terminais Intelbrás a habilidade de se 
contectar a todos as centrais do mercado”, diz Carlos Eduardo Zander, engenheiro de produto 
da companhia. 
 
A aposta da empresa, ao invés de preço, está na capilaridade comercial e na rede de suporte 
técnico para se contrapor aos avanços da concorrência internacional. Sem entrar no mérito dos 
preços dos terminais, a 3Com anunciou a disponibilidade de um PABX desenvolvido em 
Asterisk para abocanhar o mercado de pequenas e médias companhias. O produto será 
vendido a preço inicial de US$ 1,5 mil e foi apresentado nesta quarta-feira, 03/10, no mercado 
norte-americano. 
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