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Os encantos da
telepresença
Com forte apelo econômico, conceito ganha adeptos no País e esquenta guerra entre os fabricantes

N
o início da década de 90, uma
tecnologia baseada em rede,
voz e vídeo, brilhou aos olhos
das corporações porque
propunha corte nos gastos
com viagens; otimização de

tempo de executivos; e agilidade nas decisões
corporativas, além de sugerir maior qualidade
de vida aos empregados de uma corporação.
Era o auge da videoconferência que, apesar
do custo alto e da baixa qualidade à época,
atraia simpatizantes pelas vantagens que
oferecia, De lá para cá muitas novas
tecnologias foram desenvolvidas, e um primo
mais evoluído da videoconferência - a
telepresença - promete recolocar os projetos
de salas para reuniões remotas na pauta do
dia das corporações, em especial aquelas que
querem prestar um melhor serviço aos seus
executivos de ponta. O conceito permite a
integração de ambientes fisicamente distantes,
dando a duas ou mais pessoas a impressão
de que estão na mesma sala, conversando
frente a frente.

Em todo o mundo, a proposta vem
sendo valorizada como ferramenta de
colaboração por permitir uma maior
integração entre colegas de diferentes
países, reduzir o número de viagens e

tornar mais ágil a solução de problemas,
aumentando a produtividade, segundo
Victor Hugo Casiano, analista de indústria
da Frost & Sullivan. O conceito
convencional e histórico da telepresença
é o de imersão. Assim, as soluções são
baseadas em conexões de alta
velocidade, propõem uma configuração
padrão para as salas de reuniões
(mobiliário e equipamentos) e utilizam
equipamentos mais simples de usar e de
melhor qualidade de imagem (escala um
para um). "Na telepresença imersiva a

pessoa esquece a tecnologia. Se alguém
cutucar a mesa do outro lado, todos
ouvirão o barulho", define Pierre
Rodriguez, diretor de operações e
marketing da Polycom no Brasil.

Um estudo feito pela consultoria
F&S mostra que a maioria das verticais
no mercado pode se beneficiar da
telepresença, a exemplo da área de
educação, onde a tecnologia permite
conferências com palestrantes do
mundo todo, ou ainda reuniões de
cientistas de uma mesma área de
atuação em diferentes universidades,
independente da distância entre elas.
Treinamentos e interações entre
diversas equipes, que muitas vezes nem
se conhecem mas que executam o
mesmo trabalho em vários países,
também são benefícios reais quando se
tem um ambiente com recursos para
telepresença, aponta Casiano.

Iniciativas
No mundo corporativo, os exemplos

de economia também são recorrentes. A



consultoria Deloitte contratou a Nortel para
ter serviços de telepresença e
videoconferência em mais de 130 filiais em
todo o mundo e, assim, reduzir os custos
com viagens de funcionários, além de
amenizar os impactos ao meio ambiente.
Segundo a Nortel, uma organização que
gasta mais de US$ 23 milhões por ano
com deslocamentos pode recorrer à
telepresença para diminuir 385 mil horas
de produtividade perdida e economizar até
US$ 7 milhões.

Outra empresa a aderir
mundialmente a telepresença, e de
forma pioneira no Brasil, é a Procter &
Gamble. O projeto desenvolvido e
implementado pela Dimension Data
utiliza a tecnologia Cisco TelePresence,
uma solução que segue os padrões da
telepresença imersiva, com três telões
de plasma, que permitem a visualização
em tamanho real dos interlocutores, por
meio de três câmeras de alta definição
em cada uma das salas e um sistema
de microfones de alta sensibilidade.

Lançamento
Os projetos globais animam os

provedores de produtos e serviços no
Brasil. Um deles, a BT, selou parceria
com a Cisco e lança, ainda em março,
seus serviços para telepresença em um
pacote que inclui o projeto da sala, o
fornecimento dos equipamentos, a
conexão em alta velocidade e o suporte
à conferência.

A BT oferece tanto a solução completa
quanto parcial, ou seja, somente a sala e o
equipamento de telepresença, ou a sala, o
equipamento e a conectividade, este
último, aliás, o seu foco. Com certificações
para duas atividades - venda e instalação
de salas de telepresença; e integração da
rede para suportar o tráfego de imagem
em alta definição, a empresa traçou, junto
com a Cisco, um plano de três anos,
período no qual pretende instalar 1500
salas no mundo, sendo 200 na América
Latina e, destas, entre 80 e 100 no Brasil.
Luiz Sanches, diretor geral da empresa no
Brasil, ressalta, no entanto, que o foco da
solução se restringe a grandes
corporações, com dois ou mais pontos de
presença e necessidade de contato
freqüente entre seus líderes.

"Não é um produto para pequena e
média, e até entre as grandes
corporações o seu uso ainda é restrito.
Trata-se, portanto, de uma solução de
nicho para um mercado de nicho",
confirma Pierre Rodriguez. Às médias e

plano de negócios para atendimento de
clientes em larga escala dá-se
principalmente pelo fator custo, além da
necessidade de se traçar a geografia da
demanda. Segundo Sanches, o serviço
de telepresença não é tão trivial como
um serviço de conferência, para o qual
se usa apenas um terminal.

Na verdade, as diferenças partem
da infraestrutura de comunicação,
cuja conexão precisa ser de, no
mínimo, 2MB, no caso da solução
oferecida pela Siemens (veja
reportagem abaixo), podendo chegar
ao link dedicado de 15MB exigido
pelos sistemas Cisco; e custam a
partir de US$ 36 mil, sem considerar
as obras civis necessárias para a
configuração das salas e o mobiliário.

Um gráfico dinâmico utilizado pela

SEGUNDO A NORTEL, UMA ORGANIZAÇÃO QUE GASTA
MAIS DE US$ 23 MILHÕES POR ANO COM
DESLOCAMENTOS PODE RECORRER À TELEPRESENÇA
PARA DIMINUIR 385 MIL HORAS DE PRODUTIVIDADE
PERDIDA E ECONOMIZAR ATÉ US$ 7 MILHÕES
pequenas empresas ainda se estuda
uma proposta de serviço remunerado
pelo uso, a exemplo do que faz a Tata
Telecom, na índia. Há inclusive estudos
de algumas operadoras de
telecomunicações no Brasil, segundo
Fernando Lucato, gerente de negócios
da Cisco, que observam com simpatia
a proposta, apesar de ainda não terem
definido um modelo de negócio.

Custo e banda
A dificuldade em se estabelecer um

BT, no entanto, enriquece os
argumentos de defesa dos
vendedores de telepresença. A
ferramenta indica que cinco
profissionais com três viagens
mensais, em média, assumindo um
salário de US$ 80 mil por ano,
gerariam para a empresa um custo de
aproximadamente US$ 110 mil/ano.
Assumindo que 10 empregados
utilizem telepresença em 40% das
reuniões, a mesma empresa teria uma

"Na telepresença
imersiva a pessoa
esquece que tem
tecnologia. Se
alguém cutucar a
mesa do outro
lado, todos
ouvirão o
barulho"
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economia de quase US$ 150 mil no
segundo ano, obtendo o retorno do
investimento em 15 a 30 meses.

No item pay-back, a Cisco é um
caso de sucesso de si própria, já que
instalou 269 salas no mundo e realizou

144 mil reuniões com telepresença, nos
últimos dois anos, evitando, com isso,
27 mil viagens. Em tempos de arrocho
econômico mundial, o apelo custo tem
sido o grande aliado da telepresença,
juntamente com a segurança, conforto

e agilidade que a ferramenta pode
prover, Os provedores instalados no
Brasil já computam os primeiros casos
de sucesso e apostam em alta da
demanda assim que a solução for
melhor assimilada pelo mercado.
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