
s comunicações unificadas
são um admirável mundo
novo. Grande aposta de
importantes players do
mercado de TI, como Cisco,
Avaya, Microsoft e IBM, a

junção de todos os meios de contatos
corporativos em um só dispositivo é
assunto avaliado por empresas do mundo
todo. Prova disso são os resultados da
pesquisa internacional, realizada pela
Economistlntelligence Unit (EIU), que
apontou que cerca de 48% das empresas
globais já haviam
implementado, até o ano
passado, a convergência IR

O Gartner Group
recentemente colocou a
solução entre as tecnologias
estratégicas, com forte
impacto nos negócios, ou na
área de TI, nos próximos 18
a 36 meses. Segundo
definição da consultoria, elas
exigirão investimentos
polpudos e podem atrapalhar
muito os negócios se forem
adotadas tarde demais. Em
outras palavras, são elas que
terão o poder, nos próximos
meses, de alterar a rotina dos profissionais
de TI.

Segundo o levantamento, 20% das
companhias usuárias de PBX já migraram
para telefonia IP e mais de 80% das
empresas estão realizando testes com a
tecnologia. Em três anos, a grande maioria
pó mercado corporativo já terá migrado
para a telefonia IP e, talvez, esteja

utilizando câmeras de segurança digitais,
por exemplo.

Essa é a maior mudança nas
comunicações por voz desde as causadas
pelo PBX digital e pelo telefone celular nos
anos 70 e 80. No entanto, apesar de toda
a empolgação dos vendors, qual será a
verdadeira realidade para a América
Latina? Toda essa inovação já está sendo
usada na região? Para Juan González,
research analyst da área de Comunicações
Corporativas para América Latina da Frost
& Sullivan, a resposta é não.

Passos
"Acompanhando

o mercado,
percebemos que a
migração para um
ambiente de
comunicações
unificadas tem várias
fases, sendo que a
primeira delas é a
adoção da telefonia IR
Em nossa visão, em
média, os países da
América Latina ainda
estão nesta primeira
fase", explica.

Segundo o especialista, há países mais
avançados na adoção, como o Chile, e
aqueles não tão avançados, como o Brasil.
E o grande driver ainda é a economia na
conta telefônica. "Os benefícios com a
implantação das outras fases, como
aumento de produtividade, mais difíceis de
serem computados, ainda não são muito
visados", adiciona o especialista.

Sem dúvidas, em relação à migração
para a telefonia IR diversas pesquisas
comprovam essa tendência. A própria
Frost & Sullivan recentemente divulgou
um levantamento indicando receita de
621 milhões de dólares em 2006 e
expectativa de ganhos de 1,198 bilhão
dólares em 2012. Contudo, o alto volume
de sistemas convergentes e o grande
número de linhas tradicionais instaladas
todos os anos mostram que um telefone
IP não é a primeira opção de tecnologia
do usuário.

Cerca de 85% da base instalada na
região ainda é TDM, o que prova que o
setor não está pronto para uma migração
completa. De acordo com González, a
adoção de telefonia IP será gradual,
principalmente porque as empresas da
região fizeram altos investimentos em
terminais digitais e ainda esperam pelo fim
do ciclo de depreciação. Por isso, as
soluções híbridas têm um forte apelo na
América Latina, uma vez que se integram
ao legado.

Alex Zago, analista sênior de
telecomunicações da IDC Brasil, concorda
que se trata de um processo composto
por fases, e que a região hoje está
fortemente centrada na primeira delas. "No
entanto, vejo algumas funcionalidades das
comunicações unificadas sendo adotadas,
dependendo do perfil do país. No Brasil,
por exemplo, uma das mais populares é a
mobilidade", explica.

Discordância
Os fabricantes de equipamentos e

software são contra. Apesar de



admitirem que a grande
procura atual das
empresas regionais seja
por telefonia IP, todos
acreditam que as
comunicações
unificadas já têm grande
espaço para crescer na
América Latina.
"Realmente acho que
não chegamos ainda a
uma adoção em massa
das comunicações
unificadas em si, o que
imagino que irá
acontecer lá por 2009.
No entanto, não acho que estamos só
em telefonia IR Apenas temos um perfil
de adoção diferente", comenta Gisele
Boni, gerente de marketing de produto
para a região CALA (Caribe e América
Latina) da Avaya.

Provando que acredita nesse mercado,
a companhia vem fazendo fortes
investimentos nesta área. Exemplo disso
foi o lançamento na região do novo
sistema baseado em Comunicações
Integradas aos Processos de Negócio
(Communications Enabled Business
Process - CEBP). "Pensávamos que o
CEBP iria ser inserido no próximo ano,
mas já temos empresas implantando essa
solução na América Latina, e a iniciativa
tem partido principalmente das instituições
financeiras", adianta a executiva.

Concorrente direta da Avaya, a Cisco
também acredita que as UCs já têm lugar
na região. Fernando Lucato, da área de
desenvolvimento de negócios da
empresa, afirma que há outras
funcionalidades muito procuradas. "No
Brasil, por exemplo, muitas grandes
empresas buscam a integração, através
do IP, da telefonia fixa com a móvel, de
forma a dar mobilidade para seus
funcionários. As áudio e teleconferências
também têm tido grande procura no País,
principalmente após o começo da crise
do setor aéreo", comenta.

A gigante norte-americana também tem
feito grandes investimentos no segmento,
sendo que o último deles foi a aquisição da
Webex, empresa que desenvolveu uma
plataforma de colaboração online que é
vendida como serviço.

Abaixo o PBAX?
Preocupada com o avanço de

concorrentes de peso sobre seu precioso
mercado de comunicações on-line, a
Microsoft não ficou parada e lançou, em

outubro, o seu Office
Communications Server,
sistema que promete
juntar em um só ambiente
telefone, e-mail,
mensagens instantâneas,
mensageria unificada e
áudio e teleconferêncía. O
Brasil, como mercado
considerado promissor, foi
incluído no lançamento.

O produto nasce com
a vantagem de possuir
uma interface já conhecida
da grande maioria dos
usuários: o Office. "Nossa

proposta vai de encontro com a
concorrência, pois montamos nosso
produto visando a preservação do
investimento e do legado. Por isso ele se
integra com 90% dos PABXs do mercado,
sejam eles IP ou não", afirma Alessandra
Belgamo, gerente de produtos e soluções
Office da Microsoft.

O executivo comprova o interesse do

mercado brasileiro por esse tipo de
solução revelando uma pesquisa feita pela
IDC Brasil, a pedido da empresa, com
mais de mil usuários em 2006. Segundo
ele, o estudo revela que 72% dos
entrevistados tinham Intenção de adotar
detecção de presença e mensagens
instantâneas entre 2007 e 2008. Para
áudio e videoconferência o número atingiu
75%, e para VolP e mensagens unificadas
chegou em 82%, Em agosto deste ano, a
empresa passou a constar entre os líderes
no quadrante mágico para comunicações
unificadas do Gartner Group.

Analisando todos esses fatores, é
possível chegar à conclusão de que
realmente á América Latina, e dentro dela
o Brasil, se encontra em um momento de
forte adoção da telefonia IP. A forte
movimentação dos fornecedores e o
grande interesse mostrado por diversas
empresas indicam que as comunicações
unificadas devem realmente se
estabelecer por aqui, e num futuro
não tão distante.

pesar de esfàr na boca de muitos executivos nos dias de hoje, a verdade é q
o termo comunicações unificadas é usado para determinar um número muito
grande de soluções, que muitas vezes variam de fornecedor para fornecedor.

No entanto, conversando com diversos piayers do mercado, é possível determinar
um conjunto de funcionalidades que em geral integram o que pode se chamar
também de unified Communications.

O conceito principal envolve a administração, de maneira totalmente transparente
oara o usuário, toda a comunicação que ele demanda e quer (ou precisa) ter. Esse
gerenciamento deve ser propiciado através de uma interface simples e única. Debaixo
desse guarda-chuva encontramos, muitas vezes funcionando juntos:

Telefonia IP - a rede de dados e voz converge para uma coisa única. Sistemas
híbridos permitem o uso das soluções analógicas com as desenvolvidas para
rodarem sobre IP. Os usuários podem usar seus computadores como telefone, levar
seus ramais aonde forem e ainda integrar seus celulares ao sistema. Tendo como
principal vantagem a redução de custos com telefonia, a opção também começa a
ser procurada por melhorar a produtividade dos funcionários.

E-mail, mensagens instantâneas e fax- funcionam integrados ao sistema de telefonia
IP, ou seja, uma pessoa pode determinar por qual dos meios deseja ser contactada.

Mensageria unificada - em uma só interface é possível controlar todas as
mensagens, independente do meio através do qual elas foram geradas.

Presença - quem procura uma pessoa consegue, através de integração com
calendário ou de ação do procurado, saber como e em que momento encontrá-la.

Áudio e vídeo conferência e colaboração - equipamentos avançados permitem unir
pessoas localizadas em partes diferentes do mundo em uma só reunião. As mesmas
conseguem compartilhar apresentações e documentos, como se estivessem
trabalhando na mesma máquina.

Integração com aplicativos - apesar de ainda ser considerada uma funcionalidade
ainda muito avançada para o mercado local, fabricantes já oferecem a possibilidade
de integrar todo o sistema de comunicações unificadas com outros aplicativos, como
um ERP. O software poderia, por exemplo, avisar uma pessoa através do meio que
ela escolheu caso ocorra um evento pré-determinado.

Segundo o Gartner Group, em média, essas soluções impõem uma redução de
tempo de trabalho de 30 minutos diários. As mensagens instantâneas corporativas
chegam a cortar 51 minutos do tempo gasto pelo profissional com comunicação e os
sistemas de mensagens unificadas, 55 minutos.
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