
m conceito que já 
existe há pelo menos 
uma década, somente 
agora começa a dar 
sinais de que vai 
definitivamente 

deslanchar. Grandes fabricantes de 
sistemas de telefonia como Cisco, 
Siemens e Avaya e também grandes 
fornecedores de plataforma de 
comunicação como IBM e Microsoft 
estão às voltas com a integração 
desses sistemas, no que denominam 
comunicações unificadas, ou UC da 
sigla em inglês. O conceito permite a 

unificação numa única plataforma de 
todas as formas de comunicação 
como telefonia fixa e móvel, instant 
message, email, fax, voice mail, 
presença, web e videoconferência. 

A vantagem é que hoje para quem 
está iniciando a comunicação é 
transparente a forma de contato e 
onde o interlocutor esteja. A 
plataforma se encarrega de identificar 
por meio das ferramentas de 
presença, a disponibilidade do 
interlocutor e porque meio. Porém, 
mais que isso, as vantagens de 
redução de custos e aumento da 

produtividade são surpreendentes. 
Mas, se é tão bom, por que a 

adoção não ganhou velocidade desde 
que o conceito foi criado, no início da 
década de 2000? A demora não está 
relacionada à oferta, que já é 
consistente e madura, e sim às 
dificuldades relativas à infraestrutura, 
o custo do hardware e a baixa 
permeabilidade dos CIOs a conceitos 
inovadores. Um cenário que vem 
mudando nos últimos anos e que 
abre portas para a aceleração das 
implementações. 

Quem já adotou está 
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comemorando os bons resultados. 
Um exemplo é o Hospital e 
Maternidade Dr. Christóvão da Gama, 
que iniciou, em julho do ano passado, 
um projeto de consolidação de 
ambientes de voz e dados para 
reduzir os custos e levar o aplicativo 
de prontuário eletrônico a qualquer 
dispositivo. Um dos benefícios 
segundo Gregório Penido, 
coordenador do comitê de tecnologia 
do hospital, é que o médico não 
precisa mais ficar só no consultório. 
Pode estar na sala do paciente ou na 
UTI acessando o sistema de 
prontuário eletrônico Tasy, da Philips, 
que roda em qualquer device 
compatível com Java. Todo o projeto 
de integração ficou a cargo da 
Siemens Enterprise, que fornece a 
infraestrutura de rede e a plataforma 
de comunicações unificadas. 

"O médico tem todas as 
informações de que precisa para o 
atendimento, seja num device móvel 
ou em notebooks que percorrem o 
hospital em um carrinho com Wi-Fi, 
para o acesso pleno ao prontuário", 
diz Penido. O Hospital começou a 
implementação da plataforma de 
comunicação unificada da Siemens 
com o Voice Scape, solução de 
colaboração totalmente baseada em 
software. "Hoje não temos mais 
central, este conceito acabou. Temos 
um servidor que roda a aplicação da 
Siemens e permite que a ligação 
chegue ao destinatário não importa se 
ele está no hospital, no celular, em 
casa ou na Nova Zelândia. O projeto 
está avaliado em US$ 1 milhão, mas é 
Opex, pagamos um fee mensal à 
Siemens em um contrato de seis anos 
com atualização tecnológica ao longo 
do período e troca do parque ao 
final", detalha Penido. 

Convergência 
Hoje é difícil dizer se a tecnologia 

de comunicações unificadas se 
materializou por meio de iniciativas 
dos provedores de plataformas de 
telefonia ou das empresas de 
software. A Siemens diz que foi dela a 
primeira implementação de UC, em 
2003, com o Open Scale. Segundo 
Charles Sola, diretor da empresa, o 
conceito central é você falar com 
alguém e não com um terminal, seja 
ele fixo ou móvel. Este era um 
problema que existia e que ainda 
perdura em muitas empresas. Embora 

elas tenham muita tecnologia de 
voz e até vídeo de nada adianta se 
quem precisa falar não consegue 
achar a pessoa. 

"Com unified communication você 
não tenta mais falar com um terminal. 
A plataforma se encarrega de achar a 
pessoa para você no melhor 
dispositivo onde ela esteja disponível, 
algo que torna as pessoas mais 
disponíveis e reduz o número de 
tentativas para localizá-la", diz Sola. 

A solução da Siemens Enterprise 
reúne aplicações de conferência de 
áudio e vídeo, vídeo ponto a ponto, 
VolP em protocolo aberto SIP entre 

promover conferências via 3G ou 
Wi-Fi em qualquer lugar. 

Mais e mais 
Já segundo Thiago Siqueira, 

diretor de engenharia e tecnologia da 
Avaya, o conceito surgiu com a 
evolução das arquiteturas de 
comunicação TDM para IP. Isso 
propiciou a adoção de novas 
aplicações, a começar pela unificação 
das mensagens que permitiu aos 
usuários gerenciar todo tipo de 
mensagem seja de voz, fax, email e 
ou voice mail por meio de uma única 
interface. "O conceito evoluiu para as 

outras features, além de permitir 
integração com as aplicações de 
negócio. "O sistema de comunicação 
é cada vez mais coadjuvante das 
operações. Um usuário de CRM ou 
ERP pode ter acesso às features de 
comunicação unificada desde 
groupware, instante message, portal 
corporativo, o que melhora sua 
produtividade", observa. 

Outro aspecto é o crescimento 
das aplicações de mobilidade. Com a 
disseminação dos smartphones e das 
aplicações que precisam rodar na 
ponta, cada vez há mais funcionários 
com perfil móvel. Nos projetos de 
integração da Siemens Enterprise é 
possível integrar estes devices por 
meio de redes Wi-Fi ou como um 
cliente da rede das operadoras e 

comunicações unificadas que integrou 
diversas ilhas de tecnologia que 
existiam nas empresas. O objetivo é 
garantir a mesma interface seja em 
um PC, notebook, devices móveis ou 
telefones IP. Ao final do dia o que se 
espera é o aumento da 
produtividade", resume Siqueira. 

A Avaya começou a implementar 
as primeiras aplicações IP com 
softphone em 2000. Depois agregou 
funcionalidades de presença até 
chegar ao conceito completo reunido 
hoje na plataforma Avaya Flare, nova 
interface de usuário que integra todas 
as ferramentas de comunicação. 
Permite acesso ao diretório 
corporativo, indicadores de presença 
em todas as mídias que a empresa 
possui, seja o ramal fixo, celular, chat, 
vídeo, garantindo agilidade ao 
processo de comunicação. A 
empresa defende que o cliente não 
precisa mais implementar tudo de 
uma vez, pode ir adotando as 
aplicações gradualmente começando 
por VolP que é a base para todas as 
demais aplicações. 

Siqueira observa que até então o 
processo de comunicação era 
orientado ao dispositivo. A visão da 
Avaya é que ele seja orientado ao 
usuário. Um exemplo são as 
facilidades do diretório corporativo 
unificado no qual basta um click no 
contato e a ferramenta vê a 
disponibilidade e a presença. 
"O segundo passo é o contexto 
associando-se ao usuário todas 
as informações históricas. Toda 
vez que se clica no contato vêm 
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todos os emails e mensagens 
trocadas", diz Siqueira. 

Entre as barreiras que atrasaram a 
adoção de soluções UC está a 
necessidade de investimentos em 
infraestrutura que pode implicar na 
troca do parque de PAB e até de toda 
a rede. O segundo ponto é a largura 
de banda, já que muitos usuários 
estão remotos e é preciso garantir 
disponibilidade e QOS. Além disso, 
havia preocupações com segurança e 
b custo de hardware como servidores. 

Pioneiros 
Siqueira pondera que ao longo 

dos anos estas barreiras foram 
diminuindo, surgiram novas redes 
preparadas para estas aplicações, 
o custo dos links caiu, a segurança 
aumentou com a disseminação 
das VPNs e até o custo dos 
servidores diminuiu com os recursos 
de virtualização. 

Entre os provedores de software o 
senso comum é que foram eles os 
responsáveis pelo conceito de UC, 
porque abriram a caixa preta dos 
sistemas proprietários de telefonia. 
Pelo menos é o que considera 
Eduardo Campos, gerente geral de 
Office da Microsoft. 

A empresa oferece a plataforma 

Microsoft Lync integrada às demais 
aplicações de colaboração, correio e 
ao Office. Uma das líderes do 
segmento e parceira de diversos 
integradores como a HP e a 
PromonLogicalis, a Microsoft 
vem conseguindo emplacar projetos 
de colaboração. 

Um exemplo é a Quip que atua no 
setor de Óleo e Gás, sendo 
responsável pela construção das 
plataformas P-53 e P-55 para a 

Petrobras e P-63 para a joint-venture 
Petrobras-Chevron. A empresa iniciou 
em dezembro de 2010 um projeto 
para unificar seu sistema de 
comunicação com o objetivo de 
melhorar a comunicação entre seus 
colaboradores, adotando mensagem 
instantânea, áudio, vídeo, 
compartilhamento de documentos, 
conferências e integração com 
telefonia. A solução permitiu que eles 
estivessem conectados de todas as 
formas onde quer que estivessem, 
uma exigência da operação da 
empresa que requer dos profissionais 
grande mobilidade. 

A solução adotada foi o Microsoft 
Lync Server 2010 com implementação 
da Allen. Segundo a empresa, a 
vantagem é que todos os contatos 
ficam em um só lugar, disponíveis 
tanto para o Lync como para os 
aplicativos do Office. O usuário 
também tem acesso a dados internos 
da empresa de onde estiver, com 
recurso de pesquisa baseado no 
Microsoft SharePoint. Pode, inclusive, 
compartilhar área de trabalho e 
aplicativos. Outra facilidade é 
programar e participar de reuniões 
com um único clique no Microsoft 
Outlook ou no lembrete de reunião. 

Na IBM, a UC é um de seus 

Cisco estendeu a oferta de comunicações unificadas 
para um conceito mais amplo de colaboração, parte 
fundamental da estratégia da empresa, talvez com o 

maior potencial de crescimento no Pais, segundo os 
executivos da companhia. A empresa garante que lidera o 
segmento evêo mercado brasileiro extremamente aquecido 
para projetos na área, o que deve se acelerar ainda mais com 
a oferta de colaboração em cloud (HCS Hosted Colaboration), 
lançada no Cisco Plus, evento promovido pela empresa, no 
inicio do mês, no Rio de Janeiro. 

Segundo Carlos Torales, diretor de soluções 
empresarias para a Cisco América Latina, cerca de 60% 
das companhias atualmente avaliam adotar ferramentas para 
unificar suas comunicações. Segundo Pat Romzek, vice-
presidente global para desenvolvimento de negócios da matriz 
americana da Cisco, nos últimos três anos a empresa tem 
identificad um importante crescimento de projetos de 
colaboração em todo o mundo, mas muitas empresas se 
deparam com a barreira de custos. 

"Uma oferta de cloud vai permitir deslanchar muitos projetos 
e agregar várias aplicações com as empresas pagando apenas 
pelo que usar. Muitas indústrias como a de manufatura não 
precisam de todas as funcionalidades e podem ir aderindo a 
medida de suas necessidades", sinaliza Romzek. 

Segundo Torales, a colaboração é a evolução da 
comunicação unificada e é baseada em quatro pilates: 
mobilidade, visual, social e virtual. Assim a colaboração agregaria 
necessariamente vídeo, ferramentas de virtualização para 
aplicações de desktop, e redes sociais. "Nós acreditamos que a 
colaboração é real time e envolve não apenas voz e texto. O que 
estamos vendo hoje é um novo espaço de trabalho porque as 
pessoas são móveis, altamente visuais e se relacionam 
socialmente", resume. 

O portifólio de colaboração da Cisco envolve telefonia IR 
comunicações unificadas com ferramentas como o Webex, 
ferramenta de colaboração lançada há cinco anos, vídeo, 
telepresença, além da infraestrutura de rede. A Cisco também 
integra soluções de parceiros entre eles a Damovo que compõe a 
oferta de cloud atuando como parceiro de datacenter. 

Outra parceria é com a SAP por meio do qual a solução UCS 
-Unified Computing System pode ser utilizada pelos clientes que 
utilizam soluções da SAR Para os sistemas que envolvem a 
instalação de instâncias SAR como o SAP HANA - software que 
permite o gerenciamento e análise de altíssimos volumes de 
dados, na arquitetura multi-nós (scale out), o Cisco Unified 
Computing System oferece hardware que integra servidor, 
armazenamento e recursos de rede. Essas vantagens estão 
disponívás para qualquer aplicação SAR virtualizada ou não. 
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quatro pilares estratégicos de 
colaboração, que inclui portais, correio 
e social business. Segundo Flavio 
Mendes, executivo de social business 
para a América Latina, a adoção do 
VolP, a modernização das centrais e 
as pressões por redução de custos 
são os grandes aceleradores de 
projetos de UC. 

"Nos últimos dois anos as 
grandes empresas, especialmente 
aquelas que já adotaram VolP, 
até por questões de redução de 
custos com viagens, vêm acelerando 
a adoção. Um exemplo é a 
Petrobras que está implementando 
um grande projeto de uma 
concorrência vencida pela Siemens e 
de cuja solução a IBM faz parte, pois 
a empresa já utilizava nossa 
plataforma Sametime", diz Mendes. 

I n t e g r a ç ã o 
Entre os integradores que estão 

diretamente ligados à implementação, 
a percepção é que a demanda está 
começando a aquecer. Luis Minoru 
Shibata, diretor de consultoria da 
PromonLogicalis, lembra que o 
conceito cresceu no Brasil em um 
ambiente de evolução das 
comunicações, com as privatizações 
do final dos anos 90, o surgimento 
dos sistemas de comunicação por 
mensagens como MSN e ICQ, e a 
evolução dos devices móveis em 
meados da década passada. 
Terminais com capacidade de 
armazenamento, recursos de imagem 
e vídeo e uma conectividade mais 
robusta criaram um terreno fértil 
embora ainda existam gargalos. 

"Não existe solução que seja o 
estado da arte. Hoje há celulares com 
duas câmeras, mas a qualidade da 
infraestrutura não garante o QOS", 
observa. Muitas empresas ainda estão 
usando videoconferência com salas 
especializadas e já existe um 
percentual menor usando recursos de 
telepresença, mas ainda é necessária 
outra sala semelhante e que a rede 
seja da mesma operadora. 

"Mas daqui a dois anos tudo isso 
estará mais evoluído. E já podemos 
imaginar que daqui a dez anos já 
possa haver comunicação com 
imagens holográficas. O roadmap já 
está construído, mas o gargalo para a 
adoção massiva ainda é a 
conectividade nos terminais e a 

camada de software", prevê. 
A PromonLogicalis integra projetos 

com soluções Cisco e Microsoft e 
vem percebendo que muitos daqueles 
que foram avaliados há cerca de dois 
ou três anos estão agora voltando 
para as mesas dos CIOs. Além disso, 
há a competição entre as operadoras 
entregando conectividade com maior 
qualidade e menores preços. "O 
fenômeno da telefonia celular com 
smatphones e planos de dados mais 
baratos permite a adoção de mais 

independente de onde elas estejam 
mesmo que ela não seja conhecida. 
Um funcionário do estoque que 
receba um caminhão cuja nota 
fiscal apresenta algum tipo de 
divergência ao invés de mandar o 
caminhão de volta a solução permite 
que ele clique nas opções de 
autorização que vai escalando até 
chegar ao nível decisório. 

A HP também atua como 
integradora implementando suas 
soluções de rede e futuramente até 
telefonia IP, atualmente em 
homologação na Anatei, e a 
plataforma de UC Microsoft Lync. 
Para Alexandre Costa, gerente de 
pré-venda de infraestrutura e serviços 
de consultoria, a renovação de data 
centers está aquecendo a demanda. 
"Há um crescente interesse do 
mercado e hoje pode-se dizer 
que a UC está entre os três assuntos 
top de infraestrutura, principalmente 
em setores como telecom, mídia, 
petróleo e finanças. 
A migração para novos data centers 
está favorecendo a adoção. A HP tem 
uma oferta comercial incluindo 
integração do legado e prova de 
conceito que envolve tecnologia, 
processos, e pessoas e as 
perspectivas são de aceleração da 
adoção", resume Costa. 

aplicativos. Hoje a força de trabalho 
está cada vez mais conectada. E os 
planos que estavam engavetados 
estão saindo do papel", diz Shibata. 

Segundo Gustavo Trevisan, diretor 
de produtos da CPM Braxis 
Capgemini, um dos fatores que tem 
pressionado a adoção é a 
consumerização da tecnologias, como 
smarphones, tablets e recursos de 
colaboração e vídeo. "Esse uso 
disseminado tem levado as empresas 
a avaliar a UC. O desafio para a Tl é 
padronizar este parque. Temos feito 
muitos projetos de integração e temos 
uma oferta com soluções Cisco, SAP 
e Internec", diz. 

A solução denominada 
Colaborarive Suplay Chain permite 
que um usuário SAP localize pessoas 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 78, p. 20-24, abr. 2012.




