
soluções, cada vez mais corporações 
aproveitam a tecnologia para maior 
integração entre pessoas, unidades e 
negócios sem gastar com deslocamen
tos. E, apesar de ainda representar um 
volume relativamente enxuto - estima-
-se que, no ano passado, o Brasil tenha 
movimentado em torno de 27 milhões 
de dólares, considerados apenas os 
equipamentos —, seu ritmo de cresci
mento coloca o segmento entre as prin
cipais tendências da TI este ano. 

De acordo com Rodrigo Lima, 
analista da Frost & Sullivan, as esti
mativas de evolução do mercado for
mado por videoconferência e telepre-
sença entre 2010 e 2017 eram de 21% 

ao ano na América Latina. "O Brasil 
não foge desta realidade. O mercado 
é pequeno, mas cresce rápido em fer
ramentas de comunicação unificada 
e colaboração", diz o analista. "Para 
2012 o crescimento fica entre 28% e 
30%." Segundo ele, a queda no custo 
de equipamentos como telas em alta 
definição, melhoria da banda larga, 
ofertas como serviço e a chegada das 
primeiras soluções pensadas para o 
segmento de pequenas e médias em
presas devem viabilizar mais negócios 
com foco em videoconferência. Isso 
porque a complexidade envolvida na 
experiência imersiva da telepresença 
- com salas preparadas com telas de 
alta definição em tamanho real, mo
biliário, decoração e iluminação espe
cíficas para darem aos participantes 
a impressão de estarem à frente dos 
demais - cerceia sua expansão. 

O surgimento das soluções base
adas em software, com processamen
to descentralizado e sem necessida
de de MCUs (unidades de controle 
multiponto) está permitindo ainda 
a expansão do uso pessoal e móvel 
da videoconferência, antes restrita 
principalmente às camadas executi
vas das corporações. Graças à con
dição de adaptação à capacidade de 
link e processamento de imagem a 
conexões de internet e a dispositivos 
como tablets e smartphones, o con
ceito antes restrito a conectar lugares 
agora se volta a pessoas, seja onde 
estiverem. A popularização também 
recebe impulso de novos modelos de 
negócios, já que licenças não mais 
direcionadas a máquinas específicas 
permitem a participação de usuários 
diferentes a cada sessão e a oferta de 
vídeo como serviço. 

"Empresas entrantes estão revolu
cionando o mercado. Com qualquer ce
lular com câmera já dá para fazer uma 
videoconferência", diz Renato Carnei
ro, presidente da 2S. Depois da explo
são de implantação de salas de vídeo 
em grandes e médias empresas, a base 
da virada, segundo ele, são as possibi
lidades de adaptar a quantidade de pi
xels enviada a determinado dispositivo 
em função do link utilizado, com pro
cessamento no próprio equipamento do 
usuário. A integradora investiu 400 mil 
dólares para lançar uma solução que 
será oferecida como serviço com custo a 
partir de 349 reais mensais por usuário 
e deve ter os primeiros clientes rodando 
dentro de um mês. 

Vidyo e Lifesize estão entre as 
fornecedoras que, segundo Carneiro, 
apostam na democratização. Com 
clients para todos os tablets e telefones 
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do mercado, a primeira chegou ao 
Brasil oficialmente no ano passado, 
fechou acordo com de distribuição 
com a ApliDigital e deve anunciar 
em breve parceria com a Westcon. 
Entre integradores e provedores de 
serviços, já tem sete canais certifica
dos - 2S, Just4it, Geniatech e Veriz, 
em São Paulo; o grupo NVT, em 
Campinas; Alctel, em Belo Horizon
te; e VOffice, em Santa Catarina - e 
mais cinco em andamento. 

De acordo com o country ma-
nager da Vidyo no Brasil, Wag
ner Figueiredo, o novo modelo 
de arquitetura permite escalar o 
número de usuários a um custo 
entre 10% a 30% do exigido por 
soluções tradicionais, mesmo aten
dendo a condições corporativas 
de segurança por criptografia, 
experiência de qualidade em alta 

definição e serviço multiponto. "O 
foco é a democratização", alega o 
executivo. A solução é licenciada 
por usuário concorrente e permite 
integração às demais tecnologias 
de videoconferência e ao padrão 
SIP de telefonia IP. 

A LifeSize, divisão da Logi
tech, também abriu escritório por 
aqui em novembro último. Se
gundo Paulo Cardoso, executivo 
à frente da operação brasileira, foi 
atraída pelo potencial do mercado, 
concentrado em poucos fabricantes 
e estimado em 60 milhões de reais 
para este ano. O foco da marca no 
Brasil são as pequenas e médias 
empresas, embora seu portfólio 
inclua até soluções de telepresença 
para o topo da pirâmide empresa
rial diferenciadas pela simplicida
de. "Nossa solução começa em 3,5 

mil dólares", diz Cardoso. 
A exemplo da Vidyo, a solu

ção também é baseada em cloud 
e permite a oferta como serviço 
pelos canais. A distribuição, que 
até recentemente estava exclusi
vamente a cargo da Commlogik, 
a partir de Miami, no mês passa
do recebeu o reforço da Westcom, 
agora responsável por atendimen
to, gerência de produto e de pre
tenda e estoque local. Hoje são 
20 canais em desenvolvimento. O 
processo de certificação via vídeo 
é gratuito e o parceiro pode de
finir o kit de demonstração a ser 
adquirido com desconto. 

Sócio-diretor da BroadNeeds, 
Christian Pinheiro observa que o 
mercado tem se posicionado cada 
vez mais no uso das soluções dire
tamente via PC, usando ferramen-
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tas gratuitas ou pagas, como WebEX, 
Teamviewer, DimDim, ou usando as 
videoconferências profissionais para 
telepresença. A empresa oferece uma 
solução de webcast preparada para se 
adaptar a oscilações de banda, com 
um ponto de transmissão de áudio e 
vídeo e interação por meio de formulá
rio de perguntas, chat, enquetes, testes 
etc. "A solução é democrática e fácil 
de contratar e ser utilizada. O webcast 
pode ser visto online, inclusive em ce
lulares e tablets", diz o executivo. 

A LifeSize é uma das signatárias 
do Fórum de Interoperabilidade de 
Comunicações Unificadas (UCIF), que 
ajudou a fundar em 2010 com Micro
soft, Polycom, HP e Juniper Networks. 
Além disso, tem alianças globais para 
comunicações unificadas com empre
sas como Avaya, Microsoft, Alcatel-
-Lucent, Skype e Siemens. A empresa 
foi adquirida pela Logitech em 2009 
por 405 milhões de dólares, logo depois 
da compra da Tandberg pela Cisco, por 
3 bilhões de dólares. 

No ano passado, a Polycom com
prou a unidade de equipamentos de ví
deo da HP por 89 milhões de dólares. 
A empresa é parceira global também 
da Microsoft para oferta de comuni

cações unificadas 
integradas. "O 
Centro de Tecno
logia da Micro
soft inaugurado 
no início do ano, 
por exemplo, con
ta com soluções 
Polycom de áudio, 
voz e vídeo em alta 
definição", descre
ve o gerente geral 
de Office Edu
ardo Campos. A 
própria empresa, 
diz ele, usa muito 
videoconferência 
e as demais tec
nologias de comunicações unificadas. 
"Já estive em viagens com atrasos de 
voos e consegui participar de reuniões 
usando a tecnologia disponível hoje." 
Outro uso é a possibilidade do time de 
vendas agendar videoconferências com 
clientes que não tenham implementado 
a tecnologia - basta baixar o plug in. 

Este ano, foi a vez da Avaya inves
tir 230 milhões de dólares na compra 
da Radvision para enriquecer sua ofer
ta de comunicações unificadas - esta 
última havia adquirido a unidade de ví
deo da Aethra em 2010. Além de acor
dos operacionais e plataforma aberta 

para integração 
de dispositivos de 
mercado, a Avaya 
lançou iniciativas 
como o Softphone 
e o Avaya Flair, 
software embarca
do em tablet com 
funcionalidades 
corporativas. "A 
empresa optou 
pela aquisição 
para ter todas as 
soluções referentes 
a vídeo, não só sa
las de conferência, 
mas também te

lepresença", diz o diretor de inovação 
e tecnologia Thiago Siqueira. A meta, 
segundo ele, é ganhar capacidade de 
integração de dispositivos móveis e bri
gar pelo segmento, competindo com 
as principais players, como Cisco e 
Polycom - uma das parceiras atuais. 

Distribuidora da Radvision no 
Brasil, a Axyon registrou 30% de ex
pansão no segmento em 2012 e deve 
alcançar a mesma marca este ano. O 
diretor-comercial Rodrigo Martini 
avalia que o desenvolvimento da infra-
estrutura e o aumento do acesso à ban
da larga nos últimos anos tornou mais 
acessível a aplicação de sistemas de vi
deoconferência nos negócios. Segundo 
ele, o modelo que utiliza licenciamento 
gratuito permite a criação de um meio 
de comunicação alternativo ao telefone, 
com a instalação da solução em todos 
os terminais da empresa. "Os softwares 
permitem a comunicação com qual
quer pessoa ou instituição, mesmo fora 
da rede e sem solução de videoconfe
rência profissional", explica. 

O desempenho da integradora 
Seal Telecom segue o mesmo ritmo. 
"No ano passado vendemos 30% mais 
que em 2010. No total, já fizemos mais 
de 5 mil pontos", registra o diretor-co
mercial Alexandre Novakoski. 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 346, p. 46-48, 2ª Quizena de abr. 2012. 




