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comunicação são os principais atrativos do sistema
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A First Response Finance con-
seguiu uma economia de 20% em
contas telefônicas usando voz so-
bre protocolo de internet (VoIP).
Mas foram outras características
dessa tecnologia que fizeram a
mudança realmente valer a pena.
A financeira britânica que tem
120 funcionários pode agora for-
necer aos seus funcionários que
trabalham em casa o mesmo sis-
tema de call centre do pessoal
que trabalha na sede.

"Algumas empresas vêm sen-
do cuidadosas por causa dos pro-
blemas administrativos que en-
volvem funcionários de call cen-
tre que trabalham em casa", diz
Chris Groom, gerente de Tecno-
logia da Informação (TI) da First
Response. "Esse sistema integra
os agentes remotos ao sistema de
gerenciamento do call center."

Usando equipamentos da
Avaya dos Estados Unidos, os tra-
balhadores podem ser monitora-
dos de forma centralizada e liga-
dos ao software de gerenciamen-
to de call centre. As chamadas
são encaminhadas para eles via
conexões de banda larga da in-
ternet, sem nenhum custo extra.

A First Response é uma entre vá-
rias pequenas e médias empresas
que estão adotando o VoIP em seus
formatos variados, de equipamen-
tos de telecomunicações de gran-
des fornecedores como a Alcatel,
Siemens, Cisco e Avaya, a serviços
voltados para o consumidor como
o Skype e o Vonage.

O Skype, um programa de tele-
fonia que pode ser baixado da in-
ternet gratuitamente, agora afir-
ma ter mais de 27 milhões de usuá-
rios no mundo. Desses, 30% usam-

no totalmente, ou parcialmente,
para negócios. Embora parte des-
ses usuários sejam funcionários de
grandes corporações, a ampla
maioria é de funcionários de pe-
quenas e médias empresas.

O Vonage, um serviço VoIP que
funciona à base de assinatura,
possui 67.500 pequenas e médias
empresas como assinantes, ou
15% dos assinantes totais. Ele está
planejando lançar pacotes de as-
sinaturas para pequenas empre-
sas neste segundo trimestre.

As grandes vendedoras de equi-
pamentos de telecomunicações
estão trabalhando duro para ven-
der às pequenas e médias empre-
sas versões compatíveis ao proto-
colo da internet (IP) dos hardwares
Private Brandi Exchange (PBX)
que os departamentos administra-
tivos usam para gerenciar redes de
telefonia internas. O equipamento
fica cada vez mais barato.

"O custo dos equipamentos IP
PBX vem caindo e isso deve conti-
nuar", diz Ivor Kandall, gerente-
geral da BT Group, a companhia
de telecomunicações do Remo
Unido. "A coisa chegou ao ponto
em que é um procedimento pa-
drão comprar um IP PBX."

"Sistemas pequenos respondem
por cerca de metade do mercado.
Isso se repete em todo o mundo",
afirma Steve Blood, vice-presiden-
te da consultoria Gartner.

Alguns dos argumentos para a
adoção do VoIP centraram-se na
economia, e isso ainda vale. No
entanto, cada vez mais o VoIP es-
tá sendo vendido como uma pla-
taforma para a implementação
de outras características e possi-
bilitar oportunidades de corte de
custos, como o trabalho em casa.

"São as características e aplica-
ções que realmente vendem o

VoIP", diz Patricia Hume, vice-pre-
sidente mundial de soluções para
pequenas e médias empresas da
Avaya. "O retorno do investimento
está baseado nas aplicações."

Os telefones VolP podem ter
indicadores de presença ao estilo
mensageiro instantâneo, que
permitem às pessoas que estão
fazendo uma ligação saberem se
as pessoas que estão procurando
estão ou não em suas mesas. As
chamadas de voz podem ser liga-
das a aplicativos de computador,
como o software customer rela-
tionship management (CRM), ou
programa de gerenciamento de
relações com o cliente.

Novos usuários podem ser inse-
ridos quase de graça através de um
simples painel de protocolo da in-
ternet Os usuários existentes po-
dem trocar de telefones simples-
mente digitando um código de
quatro dígitos, ao invés de chamar
um engenheiro que pode custar
até 100 libras (US$ 192) por vez.

Esse foi um dos principais mo-
tivos da decisão do The Swiss
Council for Accident Prevention
(Conselho Suíço de Prevenção de
Acidentes) de mudar para o VoIP.
"Toda vez que eles precisavam fa-
zer uma mudança, tínhamos que
chamar a companhia de teleco-
municações Swisscom para fazê-
la. Agora isso sai de graça", diz
Philippe Srreit, diretor da TI des-
sa organização que emprega 110
pessoas em sua sede localizada
em Berna, na Suíça.

Sua organização decidiu não
comprar um VoIP PBX de uma
vendedora de equipamentos de
telecomunicações. Ao invés dis-
so, ela usa um servidor Microsoft
que roda um programa e-Phone
VoIP da companhia suíça Me-
diastreams.com.

Rodar um PBX no mesmo servi-
dor de plataforma em que seus ou-
tros sistemas também reduz o nú-
mero de sistemas diferentes que o
staff de TI precisa administrar.

A rede telefônica também é in-
tegrada ao banco de dados de
contatos do Microsoft Outlook,
de modo que os usuários podem
fazer uma chamada de voz dire-
tamente do Outlook.

Os serviços de IP também estão
disponíveis através de várias ofer-
tas. Pode ser via um IP Centrex,
onde um cliente aluga espaço em
um PBX compartilhado, ou um
PBX dedicado hospedado por ter-
ceiros, como uma companhia de
telecomunicações, ou um prove-
dor de serviços da internet.

Por uma mensalidade, as em-
presas podem ter muitos dos be-
nefícios da tecnologia VoIP sem
precisarem ter de fazer investi-
mentos adiantados em hardware
de PBX, ou instalar elas mesmas
os sistemas — dois fatores que

aumentam sua atratividade para
as pequenas e médias empresas.

O instituto de pesquisas Ovum
prevê que as receitas com o IP
Centrex e hospedagem de VoIP
(incluindo despesas de serviços e
chamadas) chegarão a cerca de
US$ 6,6 bilhões até 2008, no
mundo inteiro, em comparação
a US$ 255 milhões em 2004.

As pequenas e médias empresas
também estão na vanguarda de
tendências inovadoras no merca-
do de telecomunicações de proto-
colo da internet — a telefonia de
fonte aberta. Ao invés de adquirir
um PBX por dezenas de milhares
de dólares, algumas empresas es-
tão optando por usar um servidor
genérico rodando um programa
de PBX de fonte aberta.

O software mais disseminado
no momento é o Asterisk, uma
iniciativa de fonte aberta patro-
cinada pela companhia ameri-
cana Digium. "Se você comprou
um PBX de uma grande empresa

e gostaria que um comporta-
mento diferente de suas caracte-
rísticas, você não tem como fa-
zer essa mudança", diz Mark
Spencer, principal executivo da
Digium. "O vendedor é a única
companhia que pode fazer essa
mudança. Com o Asterisk, o
cliente está no controle. É um ar-
gumento bastante interessante."

O Asterisk tem menos de cinco
anos e está longe de dissemina-
do. Mas ele já está sendo usado
por algumas grandes organiza-
ções, incluindo o governo local
de Pforzheim, na Alemanha.

"Estamos de olho nele, mas es-
tou um pouco cético", afirma Blo-
od da Gartner. "No entanto, se for
mesmo viável disponibilizar a
VoIP a US$ 10 por usuário, o que é
um vigésimo das receitas de li-
cenciamento de um vendedor de
PBX convencionais, então ela po-
derá provocar uma grande ruptu-
ra no mercado", acrescenta Blo-
od. (Tradução Mário Zamarian)
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