
s instalações de linhas IP
no Brasil devem superar a
marca de 70 mil no final
de 2008, dando um salto
superior a 17% em 12
meses, segundo dados e

estimativas da consultoria Frost &
Sullivan. O potencial é de avanços ainda
mais significativos nos próximos anos,
assim que se tornarem mais evidentes a
economia e a produtividade
proporcionadas pelos sistemas.

A consultoria norte-americana
define dois tipos de soluções IP: IP
Centric (que inclui IP puro ou híbrido
que suporta TDM e IP) e IP Enabled
(que permite a interface entre uma
base TDM com terminais IP}. E a
avaliação de mercado é que as
soluções IP Enabled estão sendo
ultrapassadas pelas IP Centric,
impulsionando o crescimento da
utilização de terminais IP. "Os telefones
e terminais IP puro tendem a ter mais
procura a médio e longo prazos devido
às linhas já-adquiridas e ao fato de
fazem parte de uma solução total de
telefonia IP", explica Kristin Crispin,
líder de pesquisa da consultoria.

Justamente por isso, o mercado
assiste a uma corrida dos fabricantes
de PBX e terminais IP, ambiente ainda
sem favoritos e que atrai também
fornecedores tradicionais do mundo de
tecnologia da informação (TI), corno
IBM e Microsoft. No centro dos
interesses está a redução do custo
individual da linha IP, hoje avaliado em
300 dólares. Mas há também a certeza
de que, no futuro, as empresas

migrarão em massa para o conceito de
comunicação unificada, onde todos os
canais de interação do usuário com o
ambiente interno ou externo à empresa
- mensagens instantâneas, e-mail,
voice-mail, telefones fixo e móvel,
videoconferência, etc, - estarão
integrados de forma a facilitar não
apenas a localização do profissional
rnas também melhorar o seu
desempenho a partir de um aumento
da produtividade.

A Frost & Sullivan acredita que o
mercado latino-americano de telefonia
IP deva gerar receitas de
aproximadamente 429,9 milhões de
dólares até 2011. Urna migração ainda
lenta mas irreversível, segundo Luiz
Vilela, diretor para a área corporativa

da Nec. "A migração é complexa e
ocorre passo-a-passo", comenta.

No entanto, a depender da
vontade do mercado, os passos de
tartaruga serão de lebre em pouco
tempo, já que o movimento que
começou no segmento de grandes
empresas desce ladeira e já atinge as
médias e atrai as pequenas com a
promessa de redução de custos com
telefonia e melhoria de desempenho.

Gisele Boni gerente de marketing
de produto da empresa para a região
CALA (Caribe e América Latina),
explica que até pela questão de
investimento consciente das médias
empresas que, preocupadas com o
quê estão comprando e as vantagens,
começam a migrar ao menos uma
parcela de seus ambientes de
comunicação, por causa da
preocupação com o futuro. Um
comportamento que também
particulariza o cenário brasileiro no
contexto latino-americano, região onde
México e Chile são exemplos de
relativo avanço nas implementações IP.

Bandeirada
Na corrida pelo market share,

fabricantes como Nec, NorteL
Siemens, 3Com, Cisco e D-LJnk, além
da IBM, Microsoft e dos provedores
nacionais, obviamente, desenham
estratégias e apresentam suas armas
para conquistar o mercado brasileiro.
O primeiro trimestre, aliás, foi marcante
para o início desta temporada, que
teve a D-Link, por exemplo, um
tradicional provedor de soluções de
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rede para o segmento residencial e
para pequenos escritórios, ampliando
seu portfolio com mais cinco linhas de
produtos, desta vez voltados às
médias e grandes empresas. E a Mitel
deixando clara a sua vontade de
desfilar entre os líderes.

A nova oferta da D-LJnk estará
abaixo da também recém-criada
unidade Business Solutions, cujo foco
são as áreas de governo, finanças,
indústria, educação, saúde e comércio.
"Não vamos concorrer com preço,
mas com custo/benefício", comentou
Adriano Luz, diretor de produto da
D-Link, ao falar sobre a participação
da empresa neste segmento de
alta competição.

Segundo Alexandre Wu, diretor
geral da unidade Brasil, os produtos
corporativos sempre estiveram no
portfolio mundial da D-Link, porém
não era estratégia da companhia
vendê-los no mercado brasileiro,
devido ao foco no varejo que a
empresa desenvolveu nestes oito
últimos anos de atuação local. "Agora
estamos estruturados e com a
operação consolidada", ressaltou.

O portfolio corporativo da D-Link se
divide em soluções para conectividade
e segurança; mobilidade; vigilância IP;
telefonia e voz sobre IP; e
gerenciamento de usuários e internet.
Neste ambiente estão switches e
firewalls; switches wireless, mash e
sistemas de segurança; câmeras IP
(para vigilância); PBX, telefones IP e
gateways; e sistemas de
gerenciamento de usuários e internet,
respectivamente.

"Integramos todas as soluções de
networking em uma marca única, a
D-Link", reforçou o diretor de vendas,
Rodrigo de La Fuente. A expectativa é
que a unidade responda por 20% do
faturamento de 115 milhões de
dólares, previsto pela operação
brasileira para 2008, e 35% do
faturamento de 2010, quando a
empresa espera atingir receita de 165
milhões de dólares.

Há um ano com operação
comercial no Brasil, a canadense Mitel
planeja comprar ou se aliar a algum
provedor local para acelerar o seu
crescimento. O parceiro local, segundo
Paulo Ricardo Pinto, díretor-geral da
companhia no Brasil, deve ter "marca
reconhecida no País, uma base
instalada significativa e bons
contratos". Os executivos da empresa

não revelaram o montante que
pretende investir, alegando ser
companhia de capital fechado.

A meta da empresa, que hoje
calcula ter algo próximo de 5% de
market share no Brasil, é atingir 10%
do mercado local em três anos. A Mitel
tem usado a política de aquisições no
mundo todo para crescer e ganhar

ainda baixa no mercado brasileiro e o
fato de as operadoras de telefonia
ainda não terem definido as suas
estratégias para atuação neste
mercado", explicou Paul Butcher.

Alavanca
A japonesa Nec quer quadruplicar

a receita brasileira, para 600 milhões
de dólares em quatro anos, e apoia
as suas expectativas no ambiente de
comunicação unificada, inserido na
estratégia Phoeníx 2.0. Com este
projeto, a Nec pretende chegar a um
faturamento de 1 bilhão de dólares
nos próximos quatro anos, provendo
soluções integradas de TI e network
não apenas para o mercado
brasileiro, mas para toda a América
Latina, em colaboração com as
subsidiárias na Argentina, Chile,
Colômbia, México e Venezuela.

Também está previsto o
desenvolvimento de novas tecnologias
de convergência, assim como
aplicações específicas para segmentos

espaço, segundo os executivos. Em
2007, a empresa adquiriu a Inter-Tel
Inc., por 723 milhões de dólares, para
consolidar liderança no mercado de
pequenas e médias empresas nos
Estados Unidos e no Reino Unido.

"Dois fatores também ampliam
nossa motivação, a base instalada

verticais do mercado, de forma a
fortalecer o fornecimento de serviços
profissionais de alto valor agregado,
como os ofertados atualmente pelo
Centro Integrado de Serviços
Profissionais (Cispro Nec, pelo NOC -
Network Operation 'Center) e pelo SOC
- Security Operation Center no Brasil).

•'Para viabilizar a estratégia, a Nec
Brasil desenvolverá novas soluções
convergentes de redes e TIC. Além
disso, dará continuidade à sua política
de alianças e colaboração com
parceiros estratégicos", destaca
Herberto Yamamuro, o novo presidente
da Nec Brasil.

A transição, na avaliação da
empresa, ocorrerá gradativamente e
sem grandes choques. Por isso,
também há a preocupação de
garantir a interoperabilidade com os
sistemas de comunicação mais
antigos, baseados na tecnologia TDM
(Time-Dívision Multiplexing), sob o
quê o mercado vem chamando de
infra-estrutura híbrida. Caminho que a
Leucotron acredita ser o mais
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