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Redução de custos, mobilidade e transparência no fluxo de ligação, além da 
possibilidade de trafegar voz e dados em uma mesma mídia. Estas são algumas 
vantagens da telefonia IP (sobre o protocolo da Internet). Embora disponível já há 
algum tempo, sua adoção começa a crescer agora, a partir de fatores como o 
barateamento da infra-estrutura. 
 
Segundo estudo da Frost & Sullivan , a telefonia IP movimentou cerca de US$ 149,5 
milhões em 2004 na América Latina, um crescimento de 44,2% com relação a 2003. O 
Brasil representa 21% da receita de telefonia IP (US$ 31,3 milhões) e é o segundo 
maior do continente, atrás do México.  
 
Segundo José Roberto Mavignier, analista sênior de telecomunicações do IDC , a 
telefonia IP corporativa está em franca expansão, sobretudo no modelo de substituição 
de PABXs tradicionais por PABXs IP.  
 
De olho neste crescimento do mercado brasileiro, há empresas chegando ao País para 
atuar no setor. É o caso da Vocaltec , fornecedora israelense de soluções de VoIP (voz 
sobre IP), que vai trabalhar no Brasil através da integradora M13 . Segundo Mariano 
Gomez Argüello, diretor de vendas para a América Latina, a Vocaltec está focada na 
provisão de serviços de IP junto à comunicação de dados sobre redes de nova geração 
(NGN). “A Vocaltec provê plataformas para que os provedores de internet forneçam 
serviços de IP junto à comunicação de dados”, explica. “O Brasil é o país que mais 
cresceu na América Latina em banda larga em 2004”, avalia. Por isso, Argüello 
acredita num crescimento de VoIP, de 30% a 40% para esse ano. Com faturamento 
global de US$ 28 milhões, a empresa projeta, com a entrada no mercado brasileiro, 
aumentar 10% dessa receita. A integradora que vai trazê-la, a M13, trabalha com 
operadoras e empresas grandes do segmento financeiro.  
 
Algumas empresas têm seu faturamento aumentado a partir da elaboração de projetos 
de análise do ambiente do cliente, da redução dos custos e do retorno do investimento 
em telefonia IP.  
 
A Ebrax Telecom , unidade do Grupo EBRAX focado em soluções de convergência de 
mídias para o protocolo da internet, é uma delas. Segundo Eguatemi Antônio de 
Oliveira, diretor comercial da Ebrax, em 2004 a demanda por consultorias para 
implementação do serviço aume ntou 63% com relação a 2003. Para 2005, a 
expectativa é de um crescimento entre 80% e 100%. De acordo com o diretor, 500 
clientes, em torno de 85% do total, fazem consultoria. A demanda entre os pequenos 
e médios é de 90%. Para 2005, a idéia é aumentar em 100% o faturamento da 
empresa. Só no segmento de telefonia IP, a receita aumentou 70% já de 2003 para 
2004 e o número de gatorings vendidos (conversores do pacotes de voz para dados) 
aumentou 180%. 
 
A Avaya , empresa americana provedora de soluções de telefonia IP também fatura 
com consultoria desde 2002. De 50% a 60% do faturamento global da companhia 
(US$ 4 bilhões em 2004) corresponde a serviços. 
Giselle Boni, gerente de marketing, explica que a consultoria é um trabalho de pré -
vendas, importante também na hora do planejamento de crescimento dos serviços. 
“Muitas vezes o cliente compra a solução para 100 usuários, precisa crescer para 500 e 
tem problemas”. A expansão já é uma fonte importante de receita da empresa. 



“Metade dos clientes que já tem telefonia IP estão começando a se questionar sobre 
uma atualização”, estima. Para 2005 a empresa espera um aumento de 50% no 
número de clientes. 
 
Na Brasil Informática , os serviços de VoIP que a consultoria oferece, desde meados de 
2004, correspondem hoje a 5% do faturamento de R$ 3 milhões da empresa. A meta, 
segundo Adriano Filadoro, diretor de Tecnologia da Informação, é de que até o final do 
ano, haja 100 clientes entre pequenas e médias, correspondendo a até 20% da 
receita. 
 
A Telsink , integradora de serviços e soluções IP, teve um crescimento de 20% na 
venda de produtos de IP e 15% nos serviços em 2004. Para 2005, pretendem manter 
o crescimento na consultoria e aumentar a venda de produtos em 25%. Segundo 
Cláudio Akira, diretor de tecnologia, a busca por projetos de consultoria de telefonia IP 
cresceu 100% em 2004 com relação ao ano anterior, fechando 2004 com um 
faturamento de R$ 30 milhões. Para 2005, a estimativa é chegar a R$ 34 milhões.  
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