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A telefonia via internet, que vem rapidamente substituindo

a convencional, não é só barata, mas está revolucionando

o modo como empresas coordenam pessoas e informações,

se comunicam com clientes e competem entre si.

Usando VolP
para competir
Kevin Werbach

D E S D E os T E M P O S de Alexander
Graham Bell, uma empresa ad-

quire serviços de telefonia da mesma
forma como adquire eletricidade, ser-
viços de limpeza e água para o bebe-
douro — como pacotes definidos por
um provedor externo. É claro que pode
escolher entre várias opções de Confi-
guração e planos de serviço — mas, em
última instância, quem sempre deu as
cartas foi a empresa telefônica. O fim
de monopólios como o da americana
AT&T na década de 1980 mudou o mix
de operadoras, mas manteve intacta a
centenária rede comutada de telefonia
pública por elas empregada e deixou
decisões de serviço nas mãos de forne-
cedores. Diante disso, as empresas têm
sido limitadas — mais do que imagi-
nam — pelos sistemas telefônicos que
herdaram e do qual dependiam.

Isso está mudando, e rápido. Embora
a vasta maioria das pessoas e empresas
ainda utilize a rede convencional, um
total estimado de 10% do tráfego te-
lefônico internacional hoje está na in-
ternet, usando o protocolo VolP (voice
over internet protocol). Mais revelador
é o fato de que em 2005, pela primeira
vez, empresas americanas adquiriram
mais conexões novas de telefonia via
internet do que linhas convencionais
(veja o quadro "Qual a dimensão do
VolP?").

O VolP não é só uma nova tecnolo-
gia para baratear ligações convencio-
nais. O que o torna tão potente é o
fato de que converte a voz em pacotes
de dados digitais que podem ser arma-
zenados, pesquisados, manipulados,
copiados, combinados com outros
dados e enviados a praticamente

qualquer dispositivo que se conecte à
internet. É, basicamente, uma World
Wide Web para voz. O IP, ou protocolo
de internet, é uma simples referência
aos padrões técnicos que governam
o modo como a informação digital
é codificada. Graças a esses padrões
comuns, o VolP pode interagir sem
percalços com outros dados e sistemas
baseados na internet.

Podem parecer pormenores técni-
cos a deixar nas mãos do diretor de TI.
Mas não. Uma vez que digitaliza a voz,
o VolP pode — e vai — substituir os
rígidos pacotes de serviços telefônicos
que a maioria das empresas ainda usa.
E já que permitirá a empresas criar os
próprios aplicativos de telefonia per-
sonalizados, vai transferir o controle
de serviços telefônicos de operadoras
— que ao longo do tempo definiram
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(e limitaram) tais serviços — para
empresas que os utilizam. O VoIP vai
agir como plataforma unificadora para
tais aplicativos, permitindo usos cada
vez mais personalizados, inteligentes
e estratégicos da comunicação de voz.
Como já mostram certas empresas ino-
vadoras, essa flexibilidade pode afetar
fundamentalmente o modo como
uma empresa usa a voz para competir,
permitindo que estabeleça e conduza
negócios de formas até então simples-
mente impossíveis — ou tão pouco
práticas que ninguém se teria dado
ao trabalho.

VolP como plataforma
Quando alguém liga para o escritório
de uma colega usando uma linha tra-
dicional de comutação por circuitos, a
ligação tem origem no aparelho sobre

a mesa, percorre um limitado número
de rotas em redes dedicadas de tele-
fonia e chega ao destino específico
— o telefone na mesa da colega. Já
uma ligação VolP não passa de bits de
dados na internet global. Não é atre-
lada a uma localização física (como o
edifício no qual a pessoa trabalha) ou
a aparelhos específicos (como o apare-
lho telefônico no trabalho ou um ce-
lular). E, como usa padrões comuns, o
VolP pode se comunicar com qualquer
dispositivo que utilize o protocolo de
internet. Pode acessar com a mesma
facilidade uma caixa de e-mail num
laptop conectado à rede sem fio de
um café londrino ou ao aparelho fixo
na mesa daquela colega.

Fazer ligações VolP não exige
nenhuma mudança visível para o
usuário. É possível usar um telefone

comum conectado a um adaptador
de VolP, que é então ligado à internet.
Ou usar um telefone IP semelhante a
um aparelho convencional mas ligado
diretamente à internet, e não a um co-
nector de telefone. É possível, ainda,
instalar um software "softphone" em
qualquer computador (e em muitos
PDAs) e usar um headset ou micro-
fone para fazer ligações VolP.

O primeiro passo para montar uma
plataforma VolP é instalar os disposi-
tivos à vista do pessoal — telefones,
adaptadores ou software. Depois disso,
é preciso instalar o equipamento VolP
para substituir o equipamento de PBX
tradicional — as redes convencionais
de telefonia de empresas. A nova infra-
estrutura de software e hardware de
VoIP controla quais recursos estão
disponíveis e de que forma dispositi-
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vos de VolP se conectam com sistemas
internos de TI (empresas menores
podem terceirizar a infra-estrutura
para uma provedora ou simplesmente
interconectar telefones e outros dispo-
sitivos de VolP).

No universo VolP, um sistema te-
lefônico não é estático, mas um am-
biente para desenvolver e administrar
quaisquer meios que utilizem voz ou
outras comunicações via IP. Os verda-
deiros benefícios estão em criar apli-
cativos que tirem proveito de recursos
IP agora acessíveis. Acrescentar uma
função como videoconferência a um
sistema VolP não envolve grande troca
de equipamento; é como instalar um
pacote de software num computador.
Melhor ainda, significa que o VolP será
capaz de respaldar novas funções de
comunicação que nem existem hoje.
Assim como a leva inicial de websites
empresariais estáticos de uma década
atrás deu lugar a usos dinâmicos e
interativos da internet, o VolP servirá
como plataforma para comunicações
mais estratégicas que combinem voz
com outros dados — a chamada "co-
municação convergente".

Ao refletir sobre o potencial do
VolP como ferramenta estratégica,
pensemos em seu papel em termos de
três tipos de capacidade: virtualização,
customização e inteligência.

Virtualização
O VolP torna simples levar uma ver-
são virtual do telefone para qualquer
lugar, a qualquer hora. E torna possível
iniciar serviços para um número ilimi-
tado de telefones em qualquer parte
do mundo com apenas um punhado
de cliques no mouse. Essa combina-
ção de portabilidade e escalabilidade
pega características de comunicações
convencionais fixas e onerosas e as
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torna variáveis e baratas. Permite a
empresas construir uma redundância
de baixo custo para gerenciar o risco e,
mais importante, dá a empresas comu-
nicações flexíveis capazes de se ajustar
facilmente à flutuação da demanda.

Portabilidade. Com o serviço VolP,
uma executiva americana poderia
levar um adaptador de terminal — um
conversor hoje do tamanho de um
livro pequeno — para Tóquio, plugá-
lo à conexão de banda larga do hotel
e receber ligações no número do es-
critório americano (se tivesse um pro-
grama VolP no laptop ou um telefone
IP portátil, poderia usá-los em vez do
adaptador). Teria tudo o que tem no
telefone fixo — recursos de chamada,
de segurança, listas de ramais — e os
interlocutores na outra ponta nem
perceberiam que está falando do
outro lado do mundo. Nenhum lado
paga mais por isto.

O governo de Marin County, na
Califórnia, usa o VolP para dar a ser-
vidores e administradores recursos do
escritório onde quer que estejam. Um
sistema que integra VolP, reconheci-
mento de voz, sintetização de voz e
e-mail permite que escutem e redijam
e-mail por telefone, chequem e agen-
dem compromissos, criem listas de
tarefas e façam ligações com base em
uma lista de contatos. Também podem
definir preferências para notificação
fundamentadas no nível de priori-
dade ou no remetente. Um delegado
de polícia investigando um crime,
por exemplo, pode instruir o sistema
a completar ligações de supervisores
e desviar outras, menos importantes,
para o correio de voz.

Escalabilidade e redundância. A
mesma funcionalidade que torna por-
táteis o número de telefone da pessoa
e serviços correlates também permite
o acréscimo de linhas telefônicas
onde e quando necessárias. Toda vez
que uma pessoa nova é contratada ou
um funcionário é transferido para um
novo local, conectar tal indivíduo ao
serviço telefônico exige apenas a mu-
dança de configurações numa página
da web. Na mesma veia, uma empresa
já dotada de infra-estrutura de VolP

pode, com um punhado de cliques,
aparelhar uma nova filial em qual-
quer parte do mundo com o pacote
integral de recursos de comunicação
da empresa — e desrnontá-lo com a
mesma facilidade.

Na esteira dos ataques ao World
Trade Center, um banco de investi-
mentos de Wall Street se deu conta,
por exemplo, de que precisava de
maior resiliência operacional em caso
de desastre. Criou então uma central
de backup próxima a Nova York, ligada
à sede por VolP. Num desastre, todas
as ligações podem ser desviadas para
o local em questão de minutos. Sem
VolP, o desvio exigiria dias ou semanas
de recabeamento e reprogramação. O
VolP tornou mais fácil agregar uma
redundância real, não só em termos
de equipamento mas de continuidade
das operações.

Flexibilidade. Certas áreas estão
sendo erguidas do zero e fundadas
totalmente no VolP, pois ele permite
que reajam de modo flexível a flu-
tuações de demanda no tempo e no
espaço. A LiveOps, estreante no ramo
de call centers do Vale do Silício, fez
do VolP o centro de sua estratégia de
atendimento a comerciais de TV de
resposta direta (direct response), nos
quais a demanda ocorre em espasmos.
É ineficiente manter toda uma equipe
de atendimento quando o fluxo de
ligações é tão instável. Logo, os 5 mil
agentes da LiveOps trabalham em
meio período, em casa, e são convoca-
dos ou dispensados conforme a flutua-
ção na demanda.

O VolP permite à LiveOps dar a
seus agentes as mesmas ferramen-
tas sofisticadas de computação que
teriam num call center tradicional.
É possível, por exemplo, transferir li-
gações de um agente para um sistema
de IVR (atendimento automático e
interativo) que permite ao cliente
digitar um número de cartão de cré-
dito e gravar sua concordância verbal
com os termos de um contrato, como
exigido em certos setores. A ligação
pode então ser devolvida ao agente
sem perda dos recursos de controle,
análise e gestão que permitem a su-
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Ligação convencional versus VolP
Na telefonia convencional a voz é transmitida por uma rede telefônica dedicada, separada da internet.

Na telefonia VolP a voz é convertida em pacotes digitais transmitidos pela internet e capazes de interagir com

outros dados e aparelhos que utilizam a rede. Para o diálogo com telefones convencionais é preciso um conversor
de VolP, telefones especiais para VolP e computadores com software de VolP.

pervisores da LiveOps avaliar a quali-
dade do atendimento.

Provedora terceirizada de atendi-
mento telefônico do Reino Unido,
a Amicus é outro exemplo, tendo
montado sua rede com gente que
fica em casa a cargo dos filhos, de-
ficientes e outros trabalhadores em
mercados subutilizados. Com o VolP,
esse pessoal disperso pode trabalhar
de casa e, ainda assim, ter recursos
de call center como rastreamento de
chamada e personalização de telas de

computador para exibição de scripts
e informações do cliente. Ao evitar o
custo de uma central física e utilizar
mão-de-obra relativamente barata, a
Amicus reduziu seus custos em cerca
de um terço, que assim se aproxima-
ram dos de centrais em países em
desenvolvimento. Capaz de competir
diretamente com esses centros, a Ami-
cus encontrou um nicho estratégico:
empresas do Reino Unido que evitam
call centers no exterior por razões po-
líticas ou regulamentares.

Customização
Levou décadas para conceber e ins-
talar os maiores avanços da telefonia
tradicional, como o identificador de
chamadas e o correio de voz. Com o
VolP, novos recursos, ou aplicativos
de voz, são fáceis de desenvolver e
refinar. Embora o software e o har-
dware genéricos de VolP tenham
vários recursos, há empresas criando
aplicativos customizados que podem
fortalecer o branding, incrementar o
atendimento ao cliente e melhorar as
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Qual a dimensão do VolP?
Hoje, todas as grandes operadoras de telefonia estão
agregando a tecnologia VolP a suas redes. A BT, principal
operadora do Reino Unido, planeja converter toda a infra-
estrutura para VolP até 2009. Em breve, mesmo quando se
originarem e terminarem com a tecnologia tradicional, as
ligações serão transmitidas pelas redes VolP das teles. Em
20 anos, e provavelmente bem antes, o sistema de telefonia

global será operado sobretudo via tecnologia de internet.
Não haverá distinção entre VolP e a rede telefônica.

A simplicidade e o baixo custo do VolP estão levando à
rápida adoção tanto por consumidores como por empresas.
A Vonage, líder em VolP nos Estados Unidos, tem cerca de
600 mil clientes e recebe outros 15 mil a cada semana. Um
grupo de start-ups está vendendo serviços alternativos,
assim como grandes empresas telefônicas e de TV a cabo,
como AT&T, Verizon, Time Warner Cable e Comcast. E os

EUA nem são líderes na arena. No Japão, onde a banda larga
é barata e muito mais disseminada, mais de 4 milhões de
clientes — representando mais de 10% de todos os domicí-
lios — utilizam o VolP Mais de 35 milhões de pessoas no

mundo todo têm o software Skype, que é gratuito, em seus
computadores.

O uso individual do VolP pode até atrair o grosso da
atenção, mas o ritmo de adoção entre as empresas também
anda a toda. No ano passado, o Bank of America decidiu
instalar 180 mil telefones Cisco em suas 5,8 mil agências
e escritórios. A Boeing assinou um contrato para oferecer

VolP a seus 150 mil funcionários e a Ford fechou um acordo
de US$ 100 milhões com a operadora SBC para instalar 50
mil telefones de VolP Empresas menores também se mo-
vimentam. A Cisco, uma das maiores fornecedoras dessa
tecnologia, já vendeu mais de 4 milhões de telefones IP
para empresas.

Essas iniciativas são, em sua maioria, investimentos tec-
nológicos motivados pelo ROI, algo semelhante a comprar
sistemas de automação para a força de vendas ou software
de recursos humanos. O VolP corta custos ao substituir
redes distintas de voz e dados (tanto de usuários como de
provedores) por uma infra-estrutura comum, eliminando
a duplicação. Assim, em vez de pagar a telefônicas para
o tráfego de voz, a empresa pode transmitir grande parte

dele através de capacidade ociosa de suas próprias redes de
dados. Além disso, o VolP permite a provedores substituir

"comutadores" centralizados e exclusivos — basicamente
mainframes — por dispositivos padronizados cujo preço
cai tão rapidamente quanto o de computadores.

Nas grandes empresas, o item comunicações é grande o
bastante para gera r economias polpudas. O SunTrust Bank,
por exemplo, constatou uma economia de mais de US$ 5
milhões ao ano com a implantação do VolP Embora consi-
derável, o corte de custos não é transformador — a própria
Cisco alega redução de custos de apenas 15%. Para a maio-
ria das empresas, portanto, o impacto inicial será modesto
— e estará centrado nos ganhos de eficiência gerados pela
substituição ou consolidação de antigos sistemas e no fim
de contas telefônicas com base no uso.

comunicações internas.
Construção da marca. O serviço de

venda online de ingressos de cinema
Fandango queria um sistema de telefo-
nia que o diferenciasse da rival Movie-
fone. O VolP permitiu à empresa testar
e aprimorar com facilidade a interface
com o cliente. Ao lado da Tellme, pro-
vedora de tecnologia de aplicativos
de voz do Vale do Silício, o Fandango
testou mais de 30 opções de música de
fundo, mensagens (prompts) e vozes
gravadas antes de escolher como tema

uma obra clássica para o violão. O sis-
tema permite ao Fandango ajustar e
alterar rapidamente novas mensagens
locais de boas-vindas e de destaques
no cinema, tornando-o uma extensão
da marca online.

Atendimento ao cliente. Vejamos
como um hotel empregou um sistema
de VolP customizado para digerir a
demanda flutuante e diferenciar seu
serviço: nos últimos dez anos, a princi-
pal fonte de receita de resorts em Las
Vegas migrou do jogo para serviços

como entretenimento, alimentação e
recreação de hóspedes. Ciente disso,
um bilionário incorporador, Steve
Wynn, instalou o VolP como parte da
estratégia de mimar e deleitar hóspe-
des do Wynn Las Vegas, seu novo hotel
e cassino de luxo.

Com telefones VolP instalados em
todo quarto, o hóspede poderá ligar
para a recepção e fazer reservas para
o jantar enquanto checa cardápios e
fotos dos salões de jantar no monitor
colorido do aparelho. Quando liga para
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solicitar um serviço, o VolP aciona
tanto o telefone celular quanto o fixo
de um funcionário, para garantir que
o hóspede seja atendido. Os funcioná-
rios podem usar comandos de voz para
administrar recados no correio de voz
e calendários, acessar listas de ramais
e iniciar teleconferências de qualquer
telefone. E toda chamada pode ser
gravada e arquivada para posterior
avaliação, parte da campanha geral
de controle de qualidade. Um dia, o
sistema trará recursos similares aos
encontrados em call centers avança-
dos, que dão prioridade a ligações de
alto valor. Com efeito, Steve Wynn
está usando o VolP para tornar todo
o hotel uma central de contato de
última geração. O telefone já não é
só um canal de comunicações; é, em
si mesmo, uma forma de atendimento
ao cliente.

Comunicações internas. Fandango
e Wynn Resorts usam a capacidade de
customização do VolP para melhorar
o atendimento ao cliente. Mas outros
tipos de organização estão achando
meios distintos de explorar tal flexibi-
lidade. No Departamento de Comér-
cio dos EUA, por exemplo, o diretor
de informação, Tom Pyke, não tinha
verba para instalar o VolP. Paralela-
mente, corria uma reforma na sede do
departamento na capital americana,
Washington — o que incluía planos
de instalar um sistema autônomo de
alto-falantes para avisos de emergên-
cia. Pyke percebeu que esse mesmo
recurso podia ser parte de uma infra-
estrutura de VolP. O sistema custo-
mizado que o departamento acabou
instalando não só poupa dinheiro
como garante melhor comunicação
de emergência do que um sistema pa-
drão. É possível difundir mensagens
de voz que se sobrepõem a todos os
telefones no prédio e são veiculadas,
também, nos alto-falantes em áreas
comuns.

A experiência do Departamento de
Comércio americano ilustra a capaci-
dade do VolP de evoluir, às vezes em di-
reções inesperadas, conforme mudam
as necessidades. Naquele órgão, foi
atraente a princípio porque poupava

Test-drive
Embora a promessa de maiores benefícios do VolP vai para quem adotá-lo estrate-
gicamente, há várias abordagens para testar a tecnologia sem ter de apostar tudo
na empreitada.

Siga o ciclo de modernização. Várias empresas estão implantando o VolP hoje
porque seus sistemas de telefonia estão obsoletos. Logo, seria bom analisar os pla-
nos de atualização da empresa como oportunidade para migrar para o VolP Mas
essa avaliação não deve se limitar a uma revisão dos sistemas de comunicações.
Atualizações programadas à rede de dados e ao hardware de informática da em-
presa também são oportunidades de dar partida ao VolP. Certas empresas acabarão
implantando a tecnologia primeiro através dos sistemas de gestão de relações com
o cliente. Em outras, será adotado como uma ferramenta de gestão da cadeia de
suprimento, para facilitar a comunicação entre parceiros da cadeia. Outras implan-
tarão o VolP como um recurso de apoio interno, para permitir uma gestão mais
eficiente de chamadas ao suporte de informática. Essas implantações podem ser
mais táticas do que estratégicas, mas isso não deve retardar a atividade inicial.

Aprenda com usuários pessoais. No fim da década de 1970, analistas em Wall
Street portavam microcomputadores Apple II para operar a VisiCalc, a primeira
planilha eletrônica, porque com isso tinham um ganho imediato de produtividade.
A maioria dos diretores de informática da época considerava o computador um
brinquedo, inadequado para o uso real, nos negócios. Seus próprios subordinados
estavam à frente deles. História similar se deu quando a start-up israelense Mirabilís
lançou o sistema de mensagens instantâneas ICQ. A maioria dos usuários baixou
o software para bater papo com a família e os amigos, mas um número surpreen-
dente passou a usá-lo para os negócios. A AOL comprou a Mirabilis em 1998 e, hoje,
há centenas de milhões de usuários de sistemas parecidos no mundo todo.

No VolP, o equivalente do VisiCalc e do ICQ é o Skype, o software gratuito de
VolP Embora usado sobretudo por gente que quer gastar menos nas chamadas de
longa distância, metade dos usuários do Skype diz ter usado o serviço para fazer
negócios. Executivos deveriam estimular a experimentação com o Skype e outros
programas do tipo entre o pessoal. O melhor uso do VolP numa organização pode
ser aquele que o diretor de TI ainda não notou mas que um funcionário cria por
necessidade pessoal. Pela observação de usuários que utilizam o VolP sem o aval
da empresa, muitas vezes em seus micros, um gerente poderia intuir de que forma
a empresa pode usar a tecnologia e qual a relação custo/benefício de adotar a
novidade abertamente.

É claro que nenhuma empresa deve ignorar as questões de segurança que qual-
quer software pode criar na rede interna. O interessante em programas como o
Skype é que ele opera na internet pública, sem exigir o acesso por trás do firewall
da empresa, o que previne muitos problemas de segurança.

Crie ilhas de VolP A implantação do VolP não precisa se darem grande escala
ou em toda a empresa. Uma das oportunidades mais atraentes para uso de VolP
é em novas filiais ou postos (embora os plenos benefícios se dêem quando tais
localidades podem se vincular à infra-estrutura de VolP de toda a empresa). Em
outros casos, organizações criam ilhas de VolP definidas por função em vez de
localização. O Rhode Island Hospital manteve seu sistema de telefonia convencio-
nal ao implantar o aplicativo Vocera VolP para comunicação em tempo real entre
médicos e enfermeiros.

A maior vantagem desta ilha estratégica é que ela dá a empresas um meio de
experimentar o VolP sem grande envolvimento financeiro ou empresarial. Direto-
res de TI que comandaram grandes implantações do VolP muitas vezes partiram
com filiais ou departamentos menores para ganhar a convicção de que a tecnologia
poderia de fato satisfazer suas necessidades.
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O VolP é seguro?
Embora problemas iniciais de qualidade e confiabilidade com o VolP tenham

em grande medida sido superados, a segurança segue sendo uma preocupação

real. Como já provou a internet, uma plataforma digital de comunicações flexí-

vel e aberta atrai parasitas. É só uma questão de tempo até que surja o spam de

voz nos sistemas de VolP, junto com vírus, worms e i nvasões. Qualquer empresa

interessada em sistemas de VolP deveria avaliar atentamente suas necessida-

des de segurança e garantir que os provedores possam satisfazê-las. Deveria

proteger sua infra-estrutura de VolP da mesma forma que o faz com a intranet,

o sistema de e-mail e bancos de dados internos.

Não há motivo técnico que impeça sistemas de VolP de serem tão bons nes-

sas áreas quanto os sistemas de telefonia convencionais — e provavelmente até

melhores. O Skype, por exemplo, criptografa todas as chamadas de uma ponta

à outra, dando mais privacidade do que qualquer telefônica tradicional. As

possíveis ameaças de segurança ao VolP são reais, mas não mais preocupantes

que as que envolvem o uso da internet nos negócios. É preciso entender que o

VolP torna os sistemas telefônicos da empresa parte da infra-estrutura de TI,

em vez de uma caixa-preta cuja proteção e administração é delegada a uma

empresa telefônica.

dinheiro dentro de um projeto de
maior alcance. Mas acabou fazendo
algo de que o velho sistema telefônico
jamais seria capaz. Aliás, o sistema foi
tão bem aceito que seu criador já o
vendeu a vários outros clientes. Isso
destaca outra característica da tecno-
logia — os clientes estão contribuindo
para sua rápida evolução.

Inteligência
Como mostram esses casos, já há em-
presas usando os recursos de customi-
zação e virtualização do VolP, embora
sejam parte da minoria que, por ora,
foi além de aplicações básicas para
corte de custos. O maior potencial
do VolP virá à medida que empresas
projetem sistemas cada vez mais inte-
ligentes para associar comunicações
a processos de negócios e elevar a
produtividade de trabalhadores do
conhecimento.

Exatamente de que forma o VolP
evoluirá é incerto, mas as pistas
iniciais são claras o bastante para
permitir uma especulação embasada.
Comunicações sempre estiveram
ligadas a processos de negócios. A
capacidade de coordenar atividades

através de distâncias e empresas foi,
afinal, o que fez do telégrafo e do
telefone importantes instrumentos
de negócios mais de um século atrás.
Com o VolP, essa coordenação pode
ficar muito mais precisa. Em vez de
a ligação telefônica ser um tiro no
escuro na direção do receptor visado
— o telefone em sua mesa —, toda co-
municação pode ter um alvo preciso
com base em quando e por que está
sendo efetuada, e para quem.

Unindo comunicações e proces-
sos. A Avaya Labs, braço de pesquisa
de uma das maiores provedoras de
VolP, está testando a tecnologia para
aprimorar a gestão da cadeia de su-
primento. Num projeto, a simulação
de um distúrbio na cadeia abriu ins-
tantaneamente uma teleconferência
VolP com várias empresas. O sistema
contatou os envolvidos por meio do
aparelho que mais próximo deles
estivesse e, então, automaticamente
conectou seus computadores a um
sistema de mensagens instantâneas,
a vídeo streaming e a um website se-
guro com material importante.

No teste da Avaya, a plataforma
VolP "sabia" quem contatar e como,

pois estava ligada a listas de ramais,
bancos de dados e aplicativos de
gestão da cadeia de suprimento. As
regras de negócios que orientaram as
decisões do VolP, fundadas em fatores
como cargos e processos de aprovação
de cada empresa, eram bastante sim-
ples e concretas. Ao conectar as pes-
soas certas eficientemente, o sistema
VolP não substituiu o juízo humano,
mas o facilitou.

Embora o sistema de cadeia de
suprimento da Avaya tenha sido um
projeto de pesquisa, certas organiza-
ções já estão usando o VolP para unir
comunicações e processos de negócios.
No Rhode Island Hospital, em Provi-
dence, nos EUA, enfermeiros carregam
pequenos crachás sem fio da start-up
Vocera. Em vez de deixar o paciente
sozinho para buscar ajuda ou infor-
mação, o enfermeiro pressiona um
botão no crachá. O sistema usa reco-
nhecimento de voz, conectado à lista
de ramais do hospital, para destinar a
questão à pessoa certa ou transmiti-la
aos membros de equipe.

O hospital também está integrando
a aparelhagem de monitoramento de
pacientes ao sistema de VolP. Em caso
de emergência — como a arritmia
cardíaca de um paciente —, o sistema
enviará um alerta de voz customizado
aos médicos ou enfermeiros certos,
descrevendo o problema e indicando
a localização do paciente. O que teria
sido uma solicitação indiferenciada
de ajuda num sistema de convocação
por alto-falantes vira uma mensagem
com alvo, norteada pelas políticas,
cronogramas de plantão e funções
de cada um no hospital. Além disso,
a informação gerada — a seqüência
de chamadas e respostas — pode ser
arquivada e depois analisada para
aprimorar os procedimentos.

Aumentando a produtividade de
trabalhadores do conhecimento.
Num nível mais mundano, o VolP vai
melhorar a produtividade do traba-
lhador graças à triagem inteligente de
chamadas. Um empresário fora do tra-
balho pode, por exemplo, querer pro-
cessar as ligações do seguinte modo:
• Se eu não atender o telefone no tra-
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balho, encaminhe a ligação para meu
correio de voz.

• Se for do meu chefe, encaminhe a
ligação para meu celular, exceto se
for um fim-de-semana ou depois das
8 da noite.

• Se for de um cliente importante,
encaminhe a ligação para minha
secretária, Diane. Se ela não puder
atender, encaminhe a ligação para o
meu correio de voz, e envie a mim um
alerta de SMS.

• Se eu não acessar meu correio de voz
em uma hora, envie-me uma cópia
anexada a um e-mail.
• Se a ligação for de John, consulte
minha agenda para ver se estou
numa reunião de marketing na sala
de conferências; se for o caso, conecte
John à sessão.

Embora o VolP já permita esse tipo
de roteamento e de gestão de dados,
programar as regras exigidas para
o sistema seria complicado. Hoje, o
maior desafio para programadores
é, portanto, criar meios simples de
ensinar sistemas VolP a fazer o que
se deseja que façam — integrar sis-
temas de gestão de conhecimento
baseados no computador e a inteli-
gência humana. No Avaya Labs e no
Rhode Island Hospital, plataformas
de VolP começam a fazer tal conexão
ao utilizar bancos de dados, fluxo de
trabalho e software de gestão de co-
nhecimento, além de outros recursos
que auxiliam a tomada de decisões.
Aqui está focada a atenção de prove-
dores de VolP.

Unindo o VolP à estratégia
Quando surgiu o telégrafo, em mea-
dos do século 19, corretores astutos
usavam a tecnologia para obter infor-
mações cruciais sobre a cotação de
ações. Quando a bolsa da Filadélfia
passou a abrir uma hora antes que a
de Nova York, especuladores usaram
o telégrafo para criar oportunidades
artificiais de arbitragem. Isso colabo-
rou para que as maiores bolsas ado-
tassem um horário padrão de opera-
ção. Não tardou para que o telégrafo
virasse uma tecnologia essencial e
onipresente em Wall Street, na forma

do ticker (teleimpressor de cotações)
— e deixasse de ser um diferenciador
competitivo entre empresas.

O VolP vai seguir a trajetória
oposta. Vai ganhar importância estra-
tégica ao longo do tempo. A maioria
das empresas a princípio usará a tec-
nologia de um modo que garantirá
um retorno sobre o investimento,
mas pouco valor estratégico. Talvez
não estejam prontas para considerar
o potencial mais profundo do VolP
— mas, por razões práticas, instala-
rão equipamento e software. Com
essa infra-estrutura, terão condições
de desenvolver uma verdadeira plata-
forma de VolP.

Ao decidir se e como adotar o VolP,
a empresa fará as perguntas habituais
que acompanham qualquer grande
investimento em tecnologia: qual o
modelo do ROI? Qual a "proteção fu-
tura" do investimento inicial e quanto
investimento recorrente será necessá-
rio? Quais equipamentos e software
antigos terão de ser descartados e
quais as dificuldades de migração
e integração? Ficaremos atados ao
fornecedor ou integrador que esco-
lhermos? A tecnologia é confiável,
escalonável e segura o suficiente para
nossas necessidades?

Mas é preciso se perguntar também
de que forma o VolP pode melhorar
— ou transformar — a maneira como
a empresa faz o que faz. As pioneiras
de maior sucesso no uso do VolP se
atêm a duas coisas. Primeiro, a atingir
metas do negócio, mais do que poupar.
Embora o corte de custos possa ser o
fator decisivo para o investimento ini-
cial, dificilmente a economia propor-
cionará vantagens competitivas reais.
Além disso, encarar comunicações
puramente como um centro de custos
pode causar mais danos do que bem.
Assim como quem correu em terceiri-
zar funções de negócios nos últimos
anos descobriu, cortar custos muitas
vezes tem um custo — perder clientes
por poupar dinheiro não é uma troca
justificável.

Segundo, as pioneiras no VolP
encaram todos na organização como
um recurso. Conforme mostra a Wynn

Resorts, a organização toda pode ser
uma central de contato. Ou, com um
sistema ligeiramente mais sofisticado
do que o do Rhode Island Hospital,
um enfermeiro às voltas com uma
urgência médica poderia checar
uma lista de médicos disponíveis e,
com o clicar de um mouse, falar ime-
diatamente com o especialista mais
apropriado, onde quer que ele esteja.
E o VolP, por se conectar a bancos de
dados e sistemas de monitoramento
do hospital, poderia suprir o médico
com uma visão em tempo real do his-
tórico do paciente e estatísticas vitais,
durante a chamada.

Empresas que promoverem os
recursos de VolP entre os funcio-
nários, parceiros e clientes serão
mais eficientes do que quem seguiu
pensando em comunicações como
um recurso escasso, controlado cen-
tralmente. Empresas que utilizam o
VolP para atingir objetivos de negó-
cios descobrirão que ele é muito mais
do que uma commodity tecnológica
indiferenciada.

A implantação pode ser gradativa
(veja o quadro "Test-drive"), mas toda
empresa deveria pensar em aonde o
VolP pode levá-la. Executivos de-
veriam questionar o que poderiam
fazer se, quando necessário, pudes-
sem reunir todos os funcionários,
clientes, fornecedores e parceiros
na mesma sala virtual, com idêntico
acesso a todo o moderno canal de
comunicações e computação. Deve-
riam reexaminar seus processos de
negócios para encontrar pontos nos
quais comunicações mais robustas
e customizáveis poderiam eliminar
gargalos e aumentar a qualidade.

O VolP está chegando. A impor-
tante linha divisória não será entre
quem o instalou e quem não o ins-
talou, nem entre usuários pioneiros
e retardatários. Será entre quem o
encara apenas como um novo meio
de fazer o mesmo de sempre e quem
o usa para repensar todas as suas
operações.
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