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Projeto da agência mineira SMPB integra voz, dados e internet e estimula a 
videoconferência. Vencedora de licitações significativas na área da publicidade 
governamental - atende contas como as dos Correios e dos Governos de Minas Gerais 
e do Distrito Federal - a mineira SMPB consolidou numa única rede a comunicação 
entre a sede da empresa, localizada em Belo Horizonte, e a filial, em Brasília. O projeto 
foi além da unificação de voz, dados e internet. Para integrar os cerca de 100 
funcionários das unidades, a agência incorporou o pilar videoconferência como a 
ferramenta mais eficaz e ágil para simplificar o processo de criação dos publicitários. O 
responsável pela área de TI, Raphael Borges, conta que a SMPB detectou a 
necessidade de estruturar um sistema on-line, com qualidade e performance, para 
acelerar os processos de trabalho.  
 
"Não era apenas o caso de contratar links de comunicação e colocar os pacotes num 
único lugar. Tínhamos que assegurar qualidade e priorização de serviço e garantia de 
disponibilidade integral", relata o gerente de TI. "Um trabalho publicitário consome 
muita banda, mas a transmissão de um projeto final não poderia prejudicar a oferta de 
voz, o acesso aos serviços Web ou a transmissão de arquivos corporativos da 
empresa".  
 
Alta velocidade  
 
Como o projeto envolvia voz, dados, internet e videoconferência, a agência decidiu 
licitar a contratação de dois links de alta velocidade - um de 1MB para a web e um de 
768 Kbps direcionado para a criação da rede VPN (Rede Virtual Privativa) utilizada para 
a transmissão de voz e dados.  
 
Grandes empresas participaram da concorrência e a Diveo do Brasil foi a vencedora. 
Com a demanda requisitada dos grandes clientes conquistados, o prazo para a 
montagem da nova infra -estrutura foi mínimo.  
 
Pouco mais de 30 dias depois do contrato assinado, as soluções já estavam em 
funcionamento e as unidades da agência integradas. Como houve a divisão dos links, a 
capacidade do canal dedicado à internet permite ainda o envio de imagens para 
veículos impressos e outras mídias de comunicação de forma ágil e também em tempo 
real. "Disponibilidade é essencial para o sucesso dessa operação. Se não houver 
conexão, todo o nosso esforço de criação e execução será perdido e o negócio, no 
final, sairá prejudicado", afirma o gerente de TI da SMPB.  
 
O presidente da Diveo do Brasil, Luis Gustavo Dutra, observa que o mercado 
publicitário é um dos pioneiros na incorporação da videoconferência ao tradicional tripé 
de voz, dados e Internet. "Falar, transmitir arquivos e acessar e-mail é commodity. 
Videoconferência é um adicional das redes convergentes que começa a ganhar força, 
até em função, da necessidade crescente de redução de custos", observa o executivo.  
 
Redução de custos  
 
O gerente de TI da SMPB assume que a nova infra-estrutura reduziu os custos da 
agência com telecomunicações tradicionais - a telefonia IP substituiu as ligações DDD 
(discagem direta à distância) - e enxugou o orçamento destinado às viagens. "A 
videoconferência aproximou as equipes de criação das duas unidades. Simplificou o 



compartilhamento de idéias e agilizou o processo de finalização de uma campanha", 
afirma Borges.  
 
Dutra, da Diveo, lembra que o contrato selado com a SMPB aponta uma tendência 
crucial no mercado: a determinação das corporações de não investirem mais na 
aquisição de nenhum ativo próprio. Todos os equipamentos utilizados pela agência 
mineira são disponibilizados pela provedora de serviços. O presidente da provedora 
observa que o mercado ainda confunde os quesitos QOS (qualidade de serviço) e SLA 
(nível de serviço acordado).  
 
"São itens absolutamente distintos e os usuários precisam entender essa 
diferenciação", diz taxativo o executivo. No caso da Diveo, por exemplo, a provedora 
investiu US$ 700 mil na aquisição de dois roteadores GBS 12000 da Cisco, para 
assegurar o controle do QOS para priorizar a entrega efetiva dos pacotes trafegados 
nos links. No caso do SLA, complementa Dutra, os níveis de serviço são definidos por 
métricas e cust o/benefício das corporações. O valor do contrato firmado entre as 
empresas não foi revelado.  
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