
Webconferência chega às MPEs 
webconferência, 
muito utilizada em 
empresas de gran-
de porte, vem ga-
nhando adeptos 

entre as micro, pequenas e mé-
dias empresas, devido a econo-
mia proporcionada, o baixo cus-
to do serviço e a qualidade dos 
novos programas. A evolução da 
web 2.0 permitiu que as empre-
sas dispensassem investimen-
tos em equipamentos e links de-
dicados, o que reduziu drastica-
mente os custos para que as pe-
quenas e médias corporações 
pudessem usufruir da tecnolo-
gia. No mercado, é possível en-
contrar ferramentas variadas e 
com grande quantidade de re-
cursos para personalizar a con-
ferência via internet. Em reu-
nião de negócios ou mesmo 
treinamento, por exemplo, po-
de-se aliar os recursos de áudio 
e vídeo, com apresentações no 
estilo do Power Point. 

O coordenador de treina-
mento da EMS Sigma Pharma, 
Aristeu Ribeiro Júnior, percebe 
que a utilização dessa tecnolo-
gia gerou uma perceptível eco-
nomia, apesar de, inicialmente, 
não ter sido contratada com es-
sa finalidade. "Isso não substitui 
nossas reuniões presenciais, 
mas a ferramenta proporciona 
alinhamento e rapidez ao pro-
cesso de comunicação com 
nossos colaboradores externos e 

maior contato com eles. O custo 
é inferior a 15% em relação ao 
que teríamos se estas fossem 
realizadas presencialmente", 
afirmou ele. 

Outra empresa que também 
utiliza o serviço é a consultoria 
Ninecon. Segundo o supervisor 
de infraestrutura, Fernando Tei-
xeira, a tecnologia foi adotada 
para apresentar os indicadores 
do mês anterior, apresentar a 
pré-venda das funcionalidades 
dos aplicativos e reunir os ge-
rentes de projeto. "Não apura-
mos a redução em valores, esta-
mos usando por volta de 20% do 
plano para a webconferência. 

Iniciamos em São Paulo só para 
quatro clientes, neste caso eco-
nomizamos cerca de oito horas 
de deslocamento", afirmou ele. 

Para os sócios-diretores da 
Streamtel, empresa especializa-
da em áudio e webconferência, 
Fábio Pereira e Augusto Mar-
tins, o mercado ainda tem mui-
to a crescer. O amadurecimento 
das tecnologias web e o aumen-
to da banda de internet para os 
usuários vêm proporcionando 
a criação de ferramentas cada 
vez mais sofisticadas. "Este é o 
caso da webconferência, as em-
presas estão descobrindo rapi-
damente os benefícios de tem-

po e dinheiro para que seus co-
laboradores se reúnam a dis-
tância" afirmou Pereira. 

A ferramenta desenvolvida 
pela empresa é a WebConfe-
renciaCorp, que possibilita 
reuniões com necessidade de 
recursos de colaboração, ensi-
no à distância, divulgações, re-
lações com investidores e trei-
namentos. O serviço é cobra-
do por participante que aces-
sa, independente do local on-
de o usuário esteja. 

"O serviço ConferenciaCorp 
possui aproximadamente 550 
clientes entre audioconferência 
e webconferência, dos quais 

40% são micro e pequenas em-
presas. A procura pelo serviço 
de webconferência é a que mais 
cresce e vem tomando o espaço 
de outras modalidades de reu-
nião à distância", completaram 
os sócios-diretores da Streamtel. 

REDUÇÃO. As empresas que já 
o utilizam apresentam econo-
mia de até 80% em compara-
ção ao custo com locação de 
espaços, viagens, coffee-break, 
deslocamentos e serviços su-
plementares. "A economia em 
questão sequer leva em conta 
o valor de um profissional pa-
rado até três horas no trânsito 
de São Paulo, durante o deslo-
camento para uma reunião 
presencial", afirmou o diretor 
comercial e de TI da Claire-
Conference, Maurício Farias. 

A ClaireConference é uma 
empresa especializada em tele e 
webconferência e atualmente 
investe nas pequenas corpora-
ções. Para esse público, já está 
disponível a nova versão do 
ClaireMeeting. A ferramenta all-
in-one tem baixo custo e é volta-
da para as empresas que dese-
jam otimizar seus negócios. 

A nova versão dispensa a ins-
talação de programas e funcio-
na via internet, através do siste-
ma de login e webcam e a ban-
da larga pode ser adaptada por 
usuário, a fim de evitar falhas 
durante as reuniões. O uso é ili-
mitado por R$ 249 por mês, pa-
ra até cinco usuários de áudio e 

vídeo e também estão disponí-
veis pacotes para até 400 usuá-
rios simultâneos. 

"Nossa intenção é aliar eco-
nomia e qualidade para as em-
presas de micro e pequeno por-
te. O ClaireMeeting dispensa o 
investimento em equipamentos 
de alto custo e garante estabili-
dade e segurança não forneci-
das por softwares gratuitos. Te-
mos como meta dobrar o nú-
mero de clientes deste porte, 
que representam 13% do fatura-
mento, até o fim de 2011", disse 
o diretor comercial. 

Para ele, a utilização da we-
bconferência em micro e pe-
quenas empresas é essencial, 
pois elimina distâncias, quase 
intransponíveis devido ao cus-
to. "A comunicação eficiente e 
permanente possibilitada, 
permite que integrantes de um 
mesmo projeto, separados 
geograficamente, interajam 
diariamente para alinhar es-
tratégia, cronograma e orça-
mento", afirmou ele. 

Economia a parte, a web-
conferência desenvolvida por 
empresas especializadas no 
serviço é uma ferramenta que 
proporciona segurança e rapi-
dez para as corporações que 
realizam periodicamente reu-
niões, já que os softwares gra-
tuitos, que permitem a comu-
nicação pela internet, muitas 
vezes apresentam ruídos e não 
são indicados para a troca de 
informações confidenciais. 
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