
N
ão importa se é por uma rede
cabeada ou sem fio, se a aplicação é
de voz, dados ou imagens. No
mundo dos negócios, a infra-estrutura

de comunicação precisa simplesmente
funcionar - e da melhor maneira possível - para
dar asas à criação de novos produtos e
estratégias, simultaneamente à agilidade no
acesso às informações. Um dos caminhos
pregados pelos fabricantes e analistas de
mercado são as redes IR capazes de integrar a
transmissão de dados, voz e imagens com um
custo menor que as redes convencionais, já
que, em primeiro plano, eliminam a duplicidade
de redes, colocando tudo no mesmo cabo.

Assumindo que a comunicação tem sido
vital aos negócios corporativos, seja entre
empresas ou delas com seus consumidores, e
entre os seus colaboradores, a afirmação de
que este é um item essencial às governanças,
corporativa e de TI, é mais do que verdadeira. A
Internet é, neste caso, apenas a ponta do
iceberg e a essência do bom desempenho
comercial das empresas, pois além de dar novo .
formato às negociações -já é possível afirmar
que boa parte dos negócios tem início na web
-, emprestou flexibilidade à infra-estrutura, hoje
totalmente transparente no que tange ao cabo
ou rádio e integradora de diferentes dispositivos.
Sejam eles telefones fixos e móveis,
computadores de mão e de mesa.

A atual tendência indica uma integração de
todos os meios para dar vazão às aplicações
administrativas - de comunicação entre os
colaboradores corporativos - e de negócios, o
que confere conformidade com as práticas de
governança de TI mais evidentes, a
uniformidade ou padronização de recursos e a
alocação destes para fazer frente às
necessidades de negócios. "São plataformas
que permitem a empresa se comunicar
internamente (comunicação empresarial), os
meios que ela pretende dispor (fixos ou móveis).

Acima disso, tem-se a camada de aplicativos
ou serviços que, aí sim, unificam o ambiente de
TI com Telecom e geram resultados financeiros
interessantes", resume Renato Ferreira, gerente
de marketing da Damovo.

A junção de e-mail, telefonia fixa e móvel,
fax, mensagens por telefone móvel e afins,
reunidas sob o guarda-chuva denominado
Unified Communication (UC), se traduz em um
ambiente que permite o acesso a mensagens
em formatos diversos e um melhor controle dos
recursos. Seu objetivo é simplificar e agilizar o
manejo das informações melhorando a forma
como os usuários recebem, respondem e

gerenciam suas mensagens.
Empresas como a Volkswagen e a Marítima

Seguros servem como exemplo dentre as que
aderiram a esses sistemas para reduzir o
estresse de funcionários e, conseqüentemente,
aumentar a produtividade. A primeira brindou
todos os seus usuários com um ambiente
completo de comunicação unificada; e a
segunda utiliza o recurso de acesso a fax. De
onde quer que estejam, os corretores ligados à
companhia podem identificar, por telefone ou e-
mail, se receberam mensagem de alta
prioridade e quem a enviou. Com essas
informações, o profissional decide se quer ter
acesso ao conteúdo da mensagem, e precisa
apenas de um aparelho de fax para imprimir o
documento remotamente.

PROCESSOS E APLICAÇÕES
Já os meios de transporte vêm

incorporando a flexibilidade do protocolo IP
(Internet Protocol) e transformando o conteúdo
que trafega por este ambiente. Voz, por
exemplo, passa a ser uma aplicação, sob o
codinome de telefonia IP. Como um meio
essencial de comunicação, essa infra-estrutura
tem permitido a integração total de dispositivos
que até então exigiam ambientes dedicados e
tinham fim na própria tecnologia, não nos
resultados que ela pode proporcionar aos
negócios. E a oferta não se restringe ao IR
apesar de convergir neste protocolo. As redes
de celulares, Wi-Fi e Wi-Max (veja Box) também
prometem minimizar o esforço dos profissionais
em prol dos resultados.

"As corporações entendem que uma rede
convergente terá melhores condições de
suportar um maior número de aplicações do
que uma rede convencional, e que os ganhos
de produtividade também são inexoráveis",
afirma Marcelo Menta, diretor regional da Cisco.
"O primeiro ganho é a conexão a qualquer hora
e lugar, porém algumas empresas já estão num
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segundo nível, utilizando aplicações de telefonia
IR no display dos telefones, como controle de
estoque, acesso ao Serasa, consulta a
cotações da bolsa, check out de hotéis, etc.",
cita o executivo.

A NEC criou o conceito Univerge (Universal
Convergence) para tentar disseminar a
comunicação de dados por qualquer meio e
fazer com que todos os dispositivos possam
interagir. "Queremos estabelecer o 'All over IP' -
voz, dados e códigos de computadores -, uma
infra-estrutura capaz de trafegar qualquer tipo
de aplicação", sentencia Silvio Maemura, diretor
da NEC Solutions do Brasil. A empresa,
inclusive, é uma das primeiras a estudar a
aplicação de regras de governança como o
Cobit para o ambiente de comunicação.

MOBILIDADE EM ALTA
Apesar de ainda não fazer uso da

integração total de recursos, o Grupo J.Macedo
desenvolveu uma aplicação que comprova a
relação direta entre a racionalização do uso dos
recursos de comunicação e o ganho de
vantagem competitiva, pilares para a introdução
da governança de TI. A empresa não
considera a tecnologia por si só e, apostando
nesta premissa, iniciou um primeiro projeto de
automação de força de vendas. Os resultados
foram tão bons e imediatos que
desencadearam uma segunda iniciativa, de
automação dos promotores de venda, para
ampliar a base de informação sobre o ponto-
de-venda e a atuação dos concorrentes, entre
outros dados.

Os primeiros resultados da automação
comercial do Grupo são bastante satisfatórios:
redução de até 50% das chamadas aos pontos
de atendimento do call-center; diminuição do
retrabalho em 30% devido à precisão nos
pedidos; e aumento em mais de 50% da
credibilidade da empresa perante o cliente.
Dono das marcas Dona Benta e Petybon, o
Grupo investiu US$ 200 mil para automatizar
sua equipe de vendas com 170 profissionais,
responsáveis pelo atendimento de mais de 40
mil clientes espalhados por todo o País. O
projeto, na sua primeira fase, contemplou 200
micros de mão modelo HP ÍPAQ 2210,
comercializados pela MGI e com a solução de
vendas da Acácia Consultoria.

Com base nas informações colhidas
diariamente pelos vendedores, a empresa
monitora em tempo real desde o registro dos
pedidos até a entrega final da mercadoria,
gerencia a equipe de vendas em qualquer
ponto do país e acompanha as reações do
mercado às políticas adotadas pela
corporação. As informações entre os
vendedores e a administração central da
companhia são trocadas em tempo real, de
qualquer local do País, via celular (GSM) e
com tecnologia Bluetooth.

SINTONIA FINA
Ponto para a J. Macedo que conseguiu

rapidamente desfrutar dos resultados do
investimento, mas para a equipe de TI a
investida pode se transformar em dor-de-
cabeça se não for bem administrada. "Estamos
estruturando uma equipe de monitoramento
que tem algumas ferramentas em mãos para
detectar falhas de comunicação, geração de
dados para os pockets ou palms, enfim todo o
processo de comunicação em si, além do
trabalho de gerenciamento de ativos - cada
promotor que entra tem que receber o palm
configurado", lembra Manoel Ribeiro, gerente
de TI da J.Macedo.

Além de resultados imediatos e facilmente
calculados, um bom gerenciamento e a
integração da infra-estrutura de comunicação
podem gerar benefícios indiretos, motivados
pela agilidade concedida aos executivos da
empresa e seus times. Ou seja, com a casa
arrumada, as corporações atraem novos
clientes, monitoram a concorrência e avançam
no mercado, além de dar melhores condições

de trabalho aos seus profissionais.
"Esta é a primeira idéia de uso interessante

das redes IR Há 20 anos se fala em
convergência, mas isso está acontecendo
agora. Ou se tem um ambiente IP operando ou
não se consegue dar o segundo passo", afirma
categoricamente Menta, da Cisco. A tecnologia
permite acesso às informações a partir de
qualquer lugar do mundo e possibilita a
eliminação de um componente importante na
planilha de gastos: as redes dedicadas de
PABX, os desktop e outros itens
correlacionados.

Algumas empresas também têm optado
pelo outsourcing do PABX IP, gerenciado por
operadoras ou prestadores de serviços de
telecom, o que reduz espaço físico, custos com
técnico e contrato de manutenção, além do
próprio operador do PABX. "A nova era de
comunicações inteligentes está tratando voz
como aplicação, e nossa função é fazer com
que essas aplicações gerem retorno para os
negócios", afirma Marco Barcellos, diretor de
marketing da Avaya no Brasil.

A fabricante anunciou, no último mês, um
direcionamento estratégico com o qual propõe
a interoperabilidade com os demais players do
mercado, sob a nova categoria de Business
Communication Application, focada na
comunicação de negócios. "Só se consegue
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isso com padrões abertos", dita Barcellos.

Fonte: TI Inside, ano 1, n. 3, p. 22-23, jun. 2005.




