
O AVANÇO DA
TELEFONIA
PELA INTERNET
O maior investimento tecnológico das
empresas é o tráfego de voz pela rede
Camila Guimarães

ATECNOLOGIA QUE PERMITE FAZER
telefonemas usando computado-
res ligados em rede foi criada

há dez anos. Faz cinco que a america-
na Cisco lançou o primeiro telefone que
podia ser conectado à internet. Há mais
de três. funcionários das grandes em-
presas usam suas redes de dados para
falar. Mas só agora o tráfego de voz ba-
seado na tecnologia da internet — co-
nhecido tecnicamente como "voz so-
bre o protocolo IP" ou pela sigla VoIP
— começa a ganhar feições de tecno-
logia de massa. Em 2004, a VoIP será
o maior investimento das empresas bra-
sileiras em tecnologia e. segundo estu-
dos, movimentará 14 bilhões de reais.
Incluindo serviços residenciais, o mer-
cado brasileiro de VoIP faturou 100 mi-
lhões de dólares em 2003. A previsão
dos especialistas é que esse valor do-
bre em dois anos.

Numa entrevista em maio passado,
John Chambers, presidente mundial da
Cisco, deu números ainda mais impres-
sionantes. Demorou 30 meses para que
a companhia produzisse I milhão de te-
lefones IP. Treze meses para o segundo
milhão. E oito meses para o terceiro. Pa-
ra os clientes, a grande vantagem da VoIP
é a conta de telefone de 30% a 60% mais
barata no final do mês. Dentro de uma
empresa, essa economia é possível por-
que os telefones são ligados na rede de

computadores. Como a voz é transfor-
mada em sinais digitais, deixam de exis-
tir pulsos, interurbanos e tarifas interna-
cionais. Fazer uma ligação passa a ser
igual a enviar um e-mail.

Mesmo com o custo baixo, a VoIP
demorou a ganhar popularidade no Bra-
sil. Em 2000, a Kimberly-Clark fez uma
tentativa de implantar a tecnologia, mas
não foi adiante. "A estabilidade das cha-
madas era ruim e precisaríamos gastar
muito para garantir a qualidade", diz
Paulo Roberto Biamino. gerente de in-
formática da empresa. Quatro anos de-
pois, refeitas as contas. Biamino come-
çou a trocar as centrais telefônicas das
sete filiais brasileiras para modelos IP.
O plano é adaptar cerca de 1600 ramais
para a tecnologia. O investimento total,
de 180 000 dólares, deverá dar retomo
ern 11 meses. Outra que aderiu à tecno-
logia foi a Bolsa de Mercadorias & Fu-
turos (BM&F). Ela montou uma cone-
xão de voz sobre IP entre a sede em São
Paulo e a Bolsa de Nova York para eco-
nomizar nas ligações internacionais.
Desde abril deste ano, 11 das cerca de
100 corretoras associadas à BM&F con-
versam com os Estados Unidos via IP,
a um custo mensal de cerca de 27 000
reais. "Esse custo era bem maior", diz
José Antônio Eirado Neto, diretor de
tecnologia da BM&F.

O avanço da telefonia pela internet
deverá ocorrer principalmente entre pe-
quenas e médias empresas, pois boa par-
te das grandes já usa o serviço. Entre as
empresas clientes da Cisco no Brasil,
80% usam VoIP há mais de dois anos.
Na Telefônica Empresas, esse é o servi-
ço que mais cresce, Na Alcatel, 90% dos
novos clientes pedem a tecnologia. De
acordo com a empresa de pesquisas In-
ternational Data Corporation (IDC), das
480 000 linhas telefônicas que as em-
presas brasileiras tinham em 2003, 6,6%
eram baseadas na VoIP. Em 2007. diz a
IDC, apenas 7% das novas linhas co-
mercializadas serão tradicionais. •
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