
"As
empresas já
enxergam a

telefonia
como um

commodity, e
isso muda a
mentalidade

dos
executivos,

facilitando a
absorção

das novas
tecnologias",

DANIEL
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Unindo o útil
ao necessário
Está em curso a migração dos sistemas de telefonia e comunicação para o conceito de processos

m tempos onde a
comunicação é o fator
mais importante e
indispensável para os
negócios, unificar
soluções em urna só

plataforma pode ser garantia de
economia e o fim das dores de cabeça
nas áreas técnicas. Aplicado em doses
homeopáticas na rotina das empresas,
o CEBP (Communications Enabled
Business Process ou Processos de
Negócios Habilitados para as
Comunicações) vem sendo adaptado
às necessidades deste universo. O
investimento ainda é relativamente alto,
mas alguns players do segmento de
telefonia corporativa vêm tentando, ao
máximo, implementar a idéia
nas corporações, na tentativa de
colocá-las nos mesmos patamares dos
mercados internacionais.

Segundo o Gartner, as empresas
que atuam com Comunicação
Unificada - um pré-estágio do CEBP -,
são divididas entre líderes, visionários,
players de nicho e desafiantes, posição
ocupada atualmente pela Avaya, de

Daniel Lopez, diretor de rnanaged
services para o Caribe e America
Latina. "Falando especificamente sobre
o mercado brasileiro e até latino-
americano, vemos que, como conceito,
o CEBP já foi compreendido e o seu
valor visualizado. Sabemos também
que, sempre que motivados por
agentes externos, como os marcos

regulatórios, soluções como estas se
tornam necessárias e são adotadas
pelas corporações como meio de
geração de eficiência", diz.

Mesmo assim, o executivo
reconhece que a prática ainda terá um
longo um caminho a ser percorrido até
que o conceito seja realmente
absorvido pelo mercado como
primeira solução, deixando de ser
inovadora e passando a ser trivial.
"Isso vai-acontecer", aposta Lopez.

A começar pela implementação
efetiva das comunicações unificadas, a
Microsoft vê apenas como questão de
tempo a absorção plena da tecnologia.
Eduardo Campos, gerente geral da
divisão de Produtividade e Colaboração
da companhia no Brasil, defende que o
conceito transforma os negócios da
próxima década, da mesma forma
como o e-mail mudou o mundo
corporativo nos anos 90. Para ele,
"quando os serviços telefônicos se
tornam softwares gerenciados por
servidores são entregues por aplicações,
muitas coisas interessantes acontecem".

Daniel Brochado, diretor de
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engenharia de sistemas da Nortel
Brasil, outra empresa que figura no
quadro de líderes do Gartner, conta
que o atraso na entrada dessa
tecnologia no País já está sendo
corrigido. "Por aqui, a percepção de
unificar as comunicações começou
mais devagar do que em outros países
da América Latina. Agora, nesse
segundo semestre, já dá para
perceber que isso está mudando, que
a idéia já é melhor aceita e vem sendo
implantada com mais facilidade do
que antes", pondera.

Charles Sola, gerente de novas
tecnologias da Siemens Enterprise
Communications, acredita que a faísca
que deu início ao CEBP no País foi a
voz sobre IP. "Graças a grande difusão
do VolR o mercado conseguiu
perceber quais vantagens poderiam
obter. Mas os benefícios se multiplicam
quando estendemos a idéia para as
aplicações que a complementam,
como conferência de voz e vídeo,
mensagens instantâneas, e-mail, portal
de voz, portal para smartphones etc.",
ressalta o executivo.

Multifacetas
O custo da implementação total de

soluções que trazem as comunicações
unificadas para os ambientes
empresariais foi um dos obstáculos
mais desafiadores para o mercado no
Brasil. A Microsoft possui ferramentas
já bastante difundidas para implementar
o conceito necessário para que o
processo de comunicação seja
facilitado e aperfeiçoado.

Campos diz que não há
necessidade de que todo o ambiente
da empresa seja alterado para receber
a implementação. "As tecnologias de
comunicações unificadas eliminam a
divisão entre os computadores e
telefones com dois servidores
integrados: o Microsoft Exchange
Server 2007 e o Microsoft Office
Communications Server 2007. Eles se
integra com o sistema telefônico da
empresa, fornecendo serviços de
comunicações que usam a rede de
dados existente. Não é necessária uma
renovação total. A infra-estrutura do
local é maximizada, integrando os
sistemas PBX através de um gateway
VolP", detalha o executivo.

Porém, a estrutura de grandes
empresas sofreu para receber a
tecnologia, em o processo exigiu

esforços ainda maiores das pequenas e
médias organizações. Um problema
que vem sendo solucionado pelos
fornecedores do segmento a partir da
customização de suas soluções para
atender, de forma adaptada, as
demandas dos clientes. Sola comenta
sobre o assunto, apontando que a
evolução dos processos de CEBP
dentro de empresas menores é
gradativa. "Pode começar com um
simples "clíque-para-discar" a partir de
um CRM e chegar à integração
completa, com a possibilidade de
realização de conferências instantâneas
de voz ou vídeo, alteração de contexto
e disponibilidade de acordo com a
agenda de trabalho e acesso a
informações a partir de um portal de
voz, tudo isso integrado ao ERP, CRM,
groupware e sistema de diretórios".

A Siemens, segundo o Gartner,
saltou de visionária para líder, em
virtude, principalmente, de soluções
como o OpenScape UC Server que.
De acordo com o executivo,
juntamente com aplicações recentes e
aderentes ao conceito SOA, "a
solução facilita os acessos às
interfaces por meio de mensagens
XML e web services, diminuindo os
esforços de implementação da
comunicação unificada".

Com isso, Daniel Brochado, da
Nortel, defende que mesmo as
empresas menores conquistam a
oportunidade de implementar as
soluções de CEBP. "Essas empresas
podem ter um sistema de comunicação
unificada, pois atendemos os clientes
oferecendo soluções, e não apenas
produtos. Essa implementação pode

ser customizada, de acordo com as
capacidades, necessidades e objetivos
da empresa", conta o executivo. "Nãc
há mais espaço para sistemas que
milagrosamente resolvem problemas
nas organizações.

Além disso, mais do que
simplesmente automatizar os
processos existentes, urna ação
consultiva deve ter condições de
propor alternativas dinâmicas que
alavanquem a utilização da tecnologia,
convertendo em resultados as ações
de mudanças no ambiente como um
todo", aponta Lopez, da Avaya. A
empresa também exibe suas armas
para esses mercados. "Temos
produtos adequados para isso, como
o IPO 500, um sistema de custo
reduzido baseado em telefonia IP e
TDM, que permite aplicações como
correio de voz e Call Center",
complementa o executivo.

Nova concepção
Na visão geral dos executivos, o

Brasil ainda tem melhorias e
adaptações a serem feitas na infra-
estrutura, mas o mercado tende a
aceitá-las naturalmente. Sola, da
Siemens, acredita que a
implementação em definitivo e integral
do conceito CEBP no País, já é algo
palpável, pois as empresas estão
compreendendo seus benefícios.

"O CEBP é, sem dúvida, uma
tendência que começa a se tornar
realidade", ressalta. Também a Nortel
entende que a mudança na infra-
estrutura das empresas, que integra
sistemas de comunicação e da
telefonia, é o grande incentivador para
o crescimento da comunicação
unificada no Brasil. "As empresas já
enxergam a telefonia como um
commodity, e isso muda a mentalidade
dos executivos, facilitando a absorção
das novas tecnologias ", aposta
Daniel Brochado.

Uma visão partilhada por Lopez,
da Avaya, que acrescenta: "antes os
executivos brasileiros apenas se
atentavam à economia do VolP, mas
este ambiente caminha (se já não é)
para se tornar um commodity de infra-
estrutura, apenas isso", conclui,
Preparados, os players estão com
objetivos claros e oferecem soluções
que atendem a diversos tipos de
demandas. Basta que o mercado
baixe a guarda.

"Graças a grande
difusão do VoIF? o
mercado conseguiu
perceber quais
vantagens
poderiam obter.
Mas os benefícios
se multiplicam
quando
estendemos a idéia
para as aplicações
que a
complementam,
como conferência
de voz e vídeo,
mensagens
instantâneas,
e-mail, portal de
voz, portal para
smartphones etc.",
CHARLES SOLA, DA
SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS
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