




Alessandra Damasio, da Aspect -"Não se
implementa uma solução porque ela é mais
bonita, ou por estar na moda. Não enten-
der esse conceito corretamente ou ignorar
os princípios básicos de funcionamento da
central convergente significa colocar em
risco o básico: atender bem seu cliente".

Válber Mendes, da Dígitro - "Hoje, o
grande diferencial é entender verdadei-
ramente a necessidade e oferecer exata-
mente o que o cliente precisa. Oferecer
soluções significa prestar consultoria
e disponibilizar produtos e serviços na
medida exata. Apesar da convergência
tecnológica já ser uma realidade imple-
mentada em diversas empresas, sugeri-
mos cautela com 'soluções milagrosas'
que oferecem tecnologias que ainda
não estão validadas pela Anatel".

Juliano Menegazzo, da Siemens - "Ou-
tro fator relevante é a própria infra-estru-
tura de rede, que deve estar preparada
para receber novas aplicações como voz,
vídeo, fax, instant messaging, etc. Ela
deve ser o primeiro ponto de atenção em
qualquer cliente, independente da tec-
nologia a ser utilizada, e deve oferecer a
qualidade de serviço e a disponibilidade
adequada a cada uma das aplicações".

Estanislau Balzan, da WK Sistemas - "A
inviabilização da aquisição de equipamen-

tos é ameaça à consolidação desse processo.
O Brasil dispõe de inteligência e qualidade
por parte de suas empresas de software, que
dependem de um parque tecnológico de
equipamentos avançados e eficientes para
que seus clientes possam dispor de soluções
de forma completa".

Daniel Brochado, da Nortel -"As empresas
de tecnologia devem sempre enxergar para
esta nova realidade sob o ponto de vista de
solução multi-vendor. O conceito de SOA
salienta esta necessidade, através da imple-
mentação de soluções complementares às
tecnologias já existentes. Já não existe mais
espaço para as empresas que acreditam
que a melhor solução é substituir toda a
tecnologia existente no cliente pela sua tec-
nologia fechada e proprietária. Através da
complementação de funcionalidades em
ambiente multi-vendor, devemos ter o foco
na melhoria de algo existente que o cliente
já utiliza, e não tentar reinventar aquilo que
o cliente já conhece e já investiu".

Franciso Chang, da Oracle - "A resistên-
cia e o descrédito das pessoas em adotar
novas tecnologias e a euforia de que to-
dos os problemas serão resolvidos com a
chegada da convergência, são fatores que
podem atrapalhar essa evolução".

Thiago Siqueira, da Avaya -"Muitas em-
presas ainda enxergam a infra-estrutura de

telecom como um centro de custo, quando
deveriam considerar-la como um centro
gerador de receita que permite também
o estreitamento de relacionamento com
clientes, gerando novos negócios, cons-
tituindo uma das grandes oportunidades
para as empresas".

Erik Mazzei, da G4 Solutions - "Com
tanta tecnologia envolvida, é fato que
sua implementação se torna mais com-
plexa. Entretanto, nada como o tempo
para trazer maturidade às empresas. Res-
salto apenas a importância da comuni-
cação entre os fornecedores, bem como
o empenho dos mesmos objetivando o
cliente em comum. Vejo estes como fa-
tores pelos quais os envolvidos devem
estar atentos".

Rodrigo Uchoa, da Cisco - "Na maioria das
grandes empresas, existe uma disputada po-
lítica interna para ver quem assume o contro-
le dentro de uma estrutura integrada. E isso
é um inibidor de uma implementação para
uma estratégia de convergência".

Anna Zappa, da Plusoft - "Quanto mais
os provedores de tecnologia se fecharem
em torno de ferramentas pouco amigáveis,
forçando a aquisição de um único pacote
ou suite tecnológica que não "conversa"
com aplicação de outros fornecedores,
mais estarão dificultando a convergência,

tivos disponíveis no ambiente do
cliente. Desenvolvemos também
nossa aliança com a IBM na qual uti-
lizamos nossa solução de PABX SIP
para se comunicar ao ambiente Lotus
e propor a mesma funcionalidade de
UC aos clientes IBM", conta o geren-
te de engenharia de sistemas, Daniel
Brochado. Sérgio Fortuna, da IBM,
acrescenta ainda que a empresa
criou, há oito anos, uma área focada
em gestão de integração de informa-
ções, com a preocupação em ofere-
cer produtos que possam ser
integrados aos que a empresa já utili-
za. "Criamos soluções que possam
ser inseridas nos projetos já imple-
mentados pelas empresas, sem inter-
ferir nos investimentos realizados".

Investimentos em ferramentas de
gestão têm sido constantes para am-
pliar a oferta de serviços gerenciados
por meio do NOC (Centro de

Operações de Rede) da
Siemens, inaugurado em se-
tembro de 2004. "A cons-
trução deste centro no Brasil
fortaleceu a posição do país
como plataforma de desen-

volvimento de serviços TIC
(Tecnologia da Informação
e Comunicação)", diz Ju-
liano Menegazzo, consultor
de tecnologia da empresa.
Recentemente a Genesys
criou o cargo de CSO
(Customer Service Officer)
com o objetivo de transfor-
mar todos os produtos e ser-
viços em uma oferta
alinhada ao conceito de
customer first, de ponta a
ponta. "Nossa visão está to-

talmente focada em aproveitar a con-
vergência e trazer mais valor ao
cliente", afirma o diretor de tecnolo-
gia da empresa, Eric Lieb.

A Oracle, primeira empresa de sof-
tware a desenvolver e distribuir ao
mercado corporativo soluções de TI
100% habilitadas para internet, se-
gundo o diretor de alianças e canais,



e, assim, prejudicando seus clientes e os
clientes de seus clientes".

Sylvio de Souza Filho, da SOF -"Impos-
sibilidade financeira, retenção de custos,
tempo de implementação das soluções
tecnológicas ou até mesmo divergências
internas com a matriz, em casos de filiais
estrangeiras, são alguns dos obstáculos
que precisam ser superados".

Jayme Rezende, da ABC71 -"Uma das
dificuldades pode ser a transmissão de
dados em alta velocidade. Até o mo-
mento foram anunciados grandes in-
vestimentos na área, mas esse continua
sendo um fator crítico de sucesso".

Tim Cardoso, da EDS -"A médio e lon-
go prazo, se a idéia da convergência
não for comprada por todas as camadas
executivas e operacionais das organiza-
ções, pode-se obter elevados níveis de
frustração em relação à iniciativa e aos
seus objetivos".

Valdir Pandolfi, da Next Generation/UI-
timus -"Não vejo possibilidade das em-
presas voltarem atrás, pois é uma 'onda'
que o mercado esta'surfando'. Segundo o
Gartner, o mercado de BPMS estará entre
os de crescimento mais rápido ate 2011,
apresentando uma taxa de expansão
anual de 24% entre 2006 e 2011".

Francisco Chang, também oferece
soluções de e-business completas e
integradas que incluem CRM, aplica-
tivos ERP, aplicativos de colaboração
e plataforma tecnológica (soluções
de banco de dados, servidor de apli-
cativos e ambiente de desenvolvi-
mento). A novidade foi a
integração entre o Oracle
PeopleSoft Enterprise Cus-
tomer Relationship Mana-
gement (CRM) 9 e o Oracle
Customer Hub, com base
no Oracle Fusion Midd-
leware. Com a integração,
os usuários do PeopleSoft
Enterprise CRM aproveita-
rão os recursos de MDM
(Master Data Management)
nas funcionalidades de ge-
renciamento da qualidade
dos dados, enriquecimento
de dados e domínio dos clientes.
Dessa forma, os clientes beneficiam-
se com a total integração dos dados,
que mantém mudanças incrementais
nos registros do PeopleSoft Enterprise
CRM sincronizados, em tempo real,
com o Oracle Customer Hub.

A Avaya também desenvolve todos
os seus produtos de modo a serem
destinados ao modelo convergente.

A empresa possui diversos
cases de sucesso nessa área,
espalhados pelo mundo. É o
caso da Whirpool, por
exemplo, uma das maiores
empresas de eletrodomésti-
cos do mundo. A empresa

já utiliza a tecnologia de telefonia IP
e contact center da Avaya, e passa a
utizar as soluções de comunicações
integradas aos processos de negó-
cios, o CEBP, em que o cliente pode
mapear os pontos críticos da empre-
sa (ex: gerenciamento de estoque, li-
nha de produção), e o sistema
monitora e avisa o usuário, automati-
camente, pelo dispositivo escolhido



(seja IM, celular, e-mail,
etc). As atividades são mo-
nitoradas e automatizadas,
fazendo com que os pro-
cessos, inicialmente para-
dos, esperando uma ação
humana, integrem-se com
as aplicações de negócios com rapi-
dez, para a tomada de decisões.
Assim como a Avaya, a Cisco tam-
bém desenha suas soluções de for-
ma que atendam a realidade da
convergência. "Temos hoje toda a
infra-estrutura necessária para su-
portar a estratégia de convergências
das empresas", confirma Rodrigo
Uchoa, diretor de desenvolvimento
de novos negócios.

Neste cenário, a Altitude busca
oferecer soluções que possam ser
integradas a todo o ambiente de um
contact center, aproveitando a infra-
estrutura tecnológica pré-existente.
"Em nosso mercado, a convergência
em torno do relacionamento com o
cliente é uma realidade crescente. A
cada dia há um entendimento maior
de que o cliente é a peça-chave. E o
que impulsiona os negócios.
Estratégias de conquista de novos
clientes e de retenção da base têm
sido uma demanda constante", afir-
ma a presidente da Altitude para a
América Latina, Elaine Ferreira.
"Enxergamos esse cenário de trans-
formação como algo necessário e
mais um passo normal da evolução
das comunicações." Nossos investi-
mentos em P&D atendem plena-
mente a demanda comercial e
técnica por soluções empresariais
convergentes", conta Eduardo
Monteiro, diretor do Grupo de
Negócios Enterprise no Brasil.

Alessandra Damasio, gerente ge-
ral da Aspect, garante que, mesmo
quando utilizadas isoladamente,

suas soluções promovem diferen-
ciais de produtividade, estabilidade
e gerenciamento. "Em todas as li-
nhas de produto temos pontos rele-

vantes como os nossos
discadores preditivos, que
possuem os melhores al-
goritmos de discagem do
mercado, promovendo me-
lhores resultados ou ainda
a linha de produtos de oti-
mização de performance,
focada em obtenção de
melhores resultados sobre
legado existente". Mas o
executivo admite que,

quando utilizadas em conjunto, o
resultado passa a ser ainda mais po-
sitivo. O diretor operacional da
ddCom, Roberto Dechiare Júnior,
está de acordo quando diz que,
com as soluções integradas, a cor-
poração ganha um diferencial com-
petitivo muito importante. "Através
da captura de informações em dife-
rentes fontes, o sistema centraliza o
acesso a estes dados em uma inter-
face única, permitindo maior rapi-
dez e acertividade nas decisões
empresariais. Na platafor-
ma 1MPACT 360, a conver-
gência de dados permite
aos usuários acessarem to-

das as funções do
sistema através de
uma interface úni-
ca. Estamos desen-
volvendo a integração
com os sistemas lega-
dos, com o propósi-
to de unificar as
bases de dados,
convergindo informações sobre os
atendimentos monitorados".

Para atender a essa nova realida-
de, a Dígitro tem investido na ex-
pansão tecnológica, criando
soluções preparadas para o conceito
de convergência de voz, dados e ví-
deo, atuando diretamente no merca-
do de telefonia fixa, móvel e IP.
"Acredito que as empresas estão
abrindo as portas de suas áreas de TI

para uma reestruturação
tecnológica, pensando em
otimização operacional e
redução de custos, e esta
reestruturação demanda a
necessidade de tecnolo-
gias convergentes e um
parceiro tecnológico como
a Dígitro que acompanhe
esta evolução", diz Valber

Furine Mendes, supervisor de mar-
keting de produto da empresa. As
soluções da WK Sistemas também
são grandes apostas, como a linha
de produtos Radar Empresarial, que
utiliza arquitetura cliente/servidor
com processamento distribuído das
informações, permite conexão via
WTS, Metaframe, VPN possibilitan-
do gerenciamento à distância via
web por meio de' de movimenta-
ções, consultas e relatórios gera-
dos pela internet e via e-mail. De
acordo com o diretor de marke-
ting, Estanislau Mário Balzan, os
produtos são modulares e permi-
tem que o cliente defina sua priori-



dade de implantação, além de
oferecer integração total dos pro-
cessos entre os módulos. Apre-
sentam também interface para
integrações automatizadas
com outros sistemas atra-
vés de ferramentas de EDI.

Foi acompanhando as ten-
dências do mercado que a
C4 Solutions criou sua plata-
forma preparada para todo
tipo de integração e flexível
para uma mudança de arqui-
tetura. Erik Mazzei, diretor
comercial, diz que a arquite-
tura está preparada para tra-
balhar com qualquer outro
software de banco de dados.
"Um outro caso é a questão
ambiente, onde já nascemos
com uma arquitetura mista (Web e
Desktop). Sem falar em Workflow,
onde, desde o início, acreditávamos
na integração direta, desenvolvendo
nosso próprio modelo e assim usu-
fruindo de todos os benefícios envol-
vidos. Contrariamente, pudemos
acompanhar outras empresas inves-
tindo posteriormente na integração de
ferramentas de terceiros, adaptando-
as a suas plataformas." A SOF tam-

bém tem buscado
evoluir suas soluções

disponibilizando mecanis-
mos abertos de integração
que permitem equilibrar a
convergência e as limita-
ções dos produtos e suas ve-
locidades de adequação.
"Workflow, interface facili-
tada para o usuário, possibi-
lidade de integração com
outros sistemas, customiza-
ção, help desk, integração

com site da empresa, e-mail,
intranet e chats via web são
algumas das funcionalidades
oferecidas pela nossa plata-
forma de CRM, o Exceller. A
ferramenta dispõe ainda de
um conjunto de relatórios e
estatísticas que, com base no
histórico de feedbacks dos
clientes, torna-se possível
melhorar os processos ope-
racionais da empresa", con-
ta Sylvio de Souza Filho,
diretor comercial.

A Plusoft foi pioneira, no
Brasil, segundo a diretora
de marketing, Anna Zappa,
com o modelo de CRM
Convergente. Já em 2006,
previa o acesso às informações dos
clientes e registro de dados relacio-
nais, em qualquer tempo e local,
através de aplicativos web e hand
helds; seja pela força de vendas, pela
central de atendimento, pelas instân-
cias de marketing ou por qualquer
outra área da organização que im-
pacte na satisfação e no atendimento
ao cliente. Já a EDS acredita que exis-
te um passo anterior à convergência
que é o diagnóstico do estado atual e
o desenho do estado ideal dos pro-
cessos e ferramentas utilizadas em
uma empresa. Para o diretor de ope-
rações da EDS para a América Latina,

Tim Cardoso, somente após o correto
mapeamento de um processo, enten-
dimento de gargalos e redundâncias
é que se pode definir a melhor forma
de operação e passar à fase de inves-
timentos em integração e/ou compra
de novas ferramentas utilizando o
critério de custa x benefício. "Nosso
próximo passo é elevar os níveis dos
serviços prestados contando com a
integração da abordagem à recursos
de Business Intelligence", comple-
menta Cardoso.

As soluções SAP para empresas
de telecomunicações de qualquer
porte e especialidade incluem um
leque de funcionalidades específi-
cas para o setor, incluindo suporte
para o faturamento convergente,
contas de contratos e gestão de re-
vendedores. O SAP for Telecommu-

nications soma as soluções
de última geração para o
atual e futuro mercado de
telecomunicações com a
experiência global da SAP
neste setor, contribuindo
para que seus clientes am-
pliem seus mercados, su-
perem os desafios e os
transformem em cases de
sucesso, como o da em-
presa de telefonia TIM.



Elaine Ferreira, da Altitude: "Como
empresa fornecedora de tecnologia, a
Altitude envolve todas as áreas da em-
presa para montar uma estratégia de
relacionamento, como pré-vendas, co-
mercial, suporte técnico, pós-vendas e
marketing, através de ações que priori-
zam o cliente, investindo na comuni-
cação e em ações de encantamento".

Juliano Menegazzo, da Siemens:
"As maiores apostas da Siemens são
as soluções HiPath 8000 e HiPath
OpenScape. As duas soluções po-
dem se integrar de maneira simples
às aplicações de negócios das em-
presas como CRM, ERP, e-mail etc".

Valber Furine Mendes, da Dígitro:
"Focamos na preparação e no treina-
mento constante da força de vendas e
equipe técnica, além de manter sem-

pre o contato com o merca-
do e com os clientes, a fim
de descobrir as últimas ten-
dências tecnológicas e ofe-
recer inovações para os
atuais e futuros clientes".

Estanislau Mário Balzan,
da WK Sistemas:
"Periodicamente são realiza-
dos estudos e pesquisas de
novas tecnologias e treina-
mentos junto aos forne-

cedoresinternacionais

de ferramentas de
desenvolvimento de

software".
Daniel Brochado,

da Nortel: "Produzi-
mos o único PABX reconhecido como

'Qualified IP-PBX' para o Microsoft
Office Communications Server 2007.
Da mesma forma a Nortel também já
está totalmente integrada ao portfolio
de Unified Communications da IBM.





Command and
ControlTM (Con-
trole e Comando
Unificado), que
permite às centrais
de contato centra-
lizarem relatórios,
roteamento, admi-
nistração e geren-
ciamento de fluxo
de trabalho para
até 40 mil agentes
em mais de 40 centrais de contato."

Sérgio Fortuna, da IBM: "Apostamos
na visão integrada de informações para
suportar a demanda do mercado".

Roberto Dechiare Júnior, da
ddCom: "Possuímos soluções para o
gerenciamento e segurança da infra-
estrutura de TI, além de sistemas
completos para auditoria centraliza-
da de processos produtivos, através
da solução Audit".

Thiago Siqueira, da Avaya: "Estamos
investindo principalmente em pesqui-
sa e desenvolvimento de novas solu-

ções, disseminando o conceito de
CEBP (Comunicações Integradas aos
Processos de Negócios), um mercado
de grande espaço no Brasil. Além dis-
so, a Avaya desenvolve produtos cus-
tomizados para empresas de pequeno,
médio e grande porte. Em maio de
2006, a empresa estabeleceu, em São
Paulo, o primeiro Centro Global de
Desenvolvimento de Software e
Aplicações Customizadas. Trata-se de
um pólo de desenvolvimento que dá
suporte a soluções para outras partes
do mundo".

Francisco Chang, da Oracle - "Hoje, a
grande aposta do mercado é a arquitetu-
ra orientada a serviços (SOA) para promo-
ver a integração dos sistemas heterogê-
neos, evolução da arquitetura orientada
a objeto. O mercado SOA terá um grande
crescimento nos próximos anos, segun-
do o Gartner, e será à base para 80% dos
projetos de desenvolvimento até 2008.
Esta arquitetura possibilita uma interação
flexível e os serviços que podem ser inte-
grados por meio de uma grande varieda-
de de interfaces, independentemente da
plataforma utilizada".

Daniel Brochado, da Nortel -"Utilizan-
do-se o conceito de SOA desenvolvemos
alianças estratégicas com a Microsoft e

com a IBM para integrar nossas ferra-
mentas de voz aos ambientes destes
dois fabricantes".

Anna Zappa, da Plusoft -"Os modernos
conceitos de SOA viabilizam integração
de forma mais ágil e eficaz, de diferentes
aplicações, tornando transparente para o
usuário a alternância de ferramentas, ge-
rando uma visão de funcionalidades mais
completa, com maior amigabilidade".

Alessandra Damásio, da Aspect -"Cons-
truído sobre uma arquitetura orientada a
serviços (SOA), o Unified Command and
Control pode ser estendido para produ-
tos que também sejam baseados em pa-
drões abertos".

Eric Lieb, da Genesys: "A empresa
fez grandes investimentos para tornar
suas ferramentas mais amigáveis e tra-
zendo o conceito de inteligência de
negócio para o comando do contact
center, independente da tecnologia
existente, integrando-as facilmente".

Erik Mazzei, da G4 Solutions:
"Para 2008, prevemos um avanço
em soluções de cobrança, bem
como novas estratégias no licencia-
mento dos produtos.

Conseguimos atender aqueles que al-
mejam uma solução focada e específi-
ca a uma necessidade,
até mesmo aqueles
que planejam um
grande projeto de
CRM, considerando



arquiteturas tecnológicas mistas em am-
bientes operacionais fora dos padrões".

Jacob Feldman, da Symmetry: "O
Observer permite quantificar a neces-
sidade de banda local ou link externo
para que as aplicações conversem sem
problemas, bem como monitorar e pla-
nejar o crescimento destas aplicações.
Como as soluções de ERP e BI, entre
outras, geram uma massa enorme de
dados, com as soluções de Backup e
ILM é possível racionalizar e baixar os
custos de armazenamento destes da-
dos, bem como fornecer um alto grau
de segurança para os mesmos".

Rodrigo Uchoa, da Cisco: "As nossas
estratégias, desde o início da criação da

empresa, são o entendimento
das necessidades dos clientes
e o desenvolvimento de tec-
nologias para suportar a ten-
dência de convergência".

Anna Zappa, da Plusoft:
"A estratégia é adicionar o
conhecimento adquirido
em cada vertical na solução
ofertada e ainda mais servi-
ços à venda de tecnologia,
possibilitando que cada im-
plementação possa ser con-
vertida em um case de
sucesso. O modelo de ven-
da de software com serviço adiciona
valor à oferta, gerando resultados

palpáveis aos nossos clien-
tes, já no curto prazo".

Sylvio de Souza Filho, da
SOF: "No último ano, a SOF
aumentou as verticais do
Exceller, nossa plataforma
de CRM, e a versão Exceller

Ouvidoria. Esta demanda foi gerada
pela determinação do Banco Central,



que obrigou financeiras, ban-
cos e instituições do gênero
a montarem departamentos
de ouvidoria e enviarem re-
latórios semestrais para o
Banco Central".

Jayme Rezende, da
ABC71: "Estamos levando
nossa solução Omega para
um ambiente web já que
cada vez mais as empresas
buscam mobilidade".

Tim Cardoso, da EDS para
a América Latina: "Como a
EDS também é provedora dos
serviços de integração de sistemas e
possui parceiros globais de soluções
(Agility Alliance*), o trabalho conjunto
e cooperação entre estes profissionais
permite uma visão integrada ("end to

end"), oferecendo soluções
adequadas às necessidades
de nossos clientes".

Eduardo Monteiro, do
Grupo de Negócios Enter-
prise no Brasil: "Ofere-
cemos flexibilidade na

solução quanto ao tamanho e tecno-
logia de voz a ser adotada (analógi-
ca, digital e IP), além docusto-benefício
e altíssima confiabilidade da solu-
ção de voz e dados".

SAP: Os diferenciais da SAP Brasil
passam pela alta capacidade da em-
presa em absorver novas tecnolo-
gias, aumento dos investimentos
locais, já que o Brasil é hoje um dos
cinco maiores mercados da SAP em
todo o mundo. Somente em 2007, a
SAP Brasil conquistou mais de 300
novos clientes, aumentou em 81%
suas vendas indiretas e dobrou o fa-
turamento na área de pequenas e
médias empresas.

Valdir Pandolfi, da NextGeneration
Consulting (Ultimus): "Temos inves-
tido na formação de profissionais
para venda, suporte e implementa-
ção do Ultimus BPM Suite. No ano
passado foram investidos mais de
US$ 200 mil apenas na capacitação
de técnicos e pessoal comercial".
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