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AVANÇOS NO BRASIL
SEGUEM O MESMO
PADRÃO MUNDIAL
Quase 40% das empresas europeias e norte-americanas
aderiram à telefonia IP ou têm projetos para implantá-la

De modo geral, as precauções
das empresas brasileiras
quanto à evolução tecno-

lógica dos sistemas de telecomu-
nicações são muito semelhantes
às relatadas pelas companhias
europeias e norte-americanas, como
revela estudo do Forrester Research,
publicado emjulho de 2005, e cujas
principais conclusões, a revista
Valor Setorial, publica com exclusi-
vidade. Segundo Alessandra Martins,
diretora para América Latina desse
que está entre os grandes institutos
de pesquisa norte-americanos na
área, com algumas variações, a evo-
lução na adoção de tecnologia entre
as empresas locais segue um padrão
bastante semelhante ao revelado por

suas congêneres dos Estados Unidos
e dos países europeus.

Segundo a pesquisa North Ame-
rican and European Network and
Telecommunications Benchmark
Study, realizada com mil grandes
empresas dos dois continentes,
que empregam mais de mil funcio-
nários, os gastos com telecomuni-
cações iriam aumentar modestos
3,3%, em 2005, em relação ao ano
anterior. É um percentual ainda me-
nor do que os 3,5% projetados por
essas empresas no estudo passado.
De acordo com análise do Forrester,
o recuo maior é registrado entre as
companhias norte-americanas, que
vão reforçar os budgets de TI (Tecno-
logia da Informação) em 3,9%.

Assim como nas empresas bra-
sileiras, o custo de equipamentos e
serviços foi apontado pelas compa-
nhias norte-americanas e europeias
como um dos principais obstáculos
para investirem na atualização tec-
nológica de suas redes. Em termos
de desembolso, as áreas que mais
receberiam recursos são a de segu-
rança da informação, justamente
pela pressão que o aumento de
conectividade provoca, e a de tele-
fonia IP, com a compra de equipa-
mentos e serviços que permitissem
o tráfego de voz em rede local usan-
do o protocolo de comunicação da
internet, listadas nessa ordem. Os
investimentos para uso de VoIP em
redes de longa distância, entre sites
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de uma mesma empresa, aparecem
logo em seguida.

A Forrester avaliou, ainda, o
estágio de adoção das diferentes
tecnologias, procurando identifi-
car a velocidade com a qual che-
garão aos ambientes corporativos.
Para os analistas responsáveis pela
pesquisa, os sistemas tradicionais
de telecomunicações estão bem
longe da aposentadoria. Os dados
levantados indicam que 21% das
empresas prevêem gastos com
serviços envolvendo os circuitos
tradicionais de voz. Além disso,
destacam os pesquisadores, um
grupo de 34% dos gestores ouvi-
dos afirma que não há planos de
adotar VoIP nas companhias para
as quais trabalham.

Ao mesmo tempo, uma parcela
de 36% das empresas pesquisa-
das indica que está avaliando ou
testando pilotos envolvendo tele-
fonia IP. Das que já compraram e
instalaram esse tipo de sistema, a
maior parte pretendia treinar os
funcionários para usar as diversas
funcionalidades oferecidas pelos
sistemas que adquiriram.

Entre as questões apresentadas,
o Forrester perguntou quando as
empresas previam migrar todas
as chamadas de longa distância
para VoIP. Apenas 4% das empresas
norte-americanas prevêem fazer
essa transição completamente em
2005.0 levantamento mostra que

9% das empresas pretendem com-
pletar a migração, em 2006; 12%,
em 2007; outros 12%, em 2008;
mais 11%, em 2009 ou depois. Da
outra parte, 45% não têm planos
para migrar as chamadas de longa
distância totalmente para VoIP e
8% disseram que não sabem.

O estudo também torna patente
a preocupação das empresas com
aspectos relacionados à segurança
da informação. Do universo pesqui-
sado, 34% afirmam, por exemplo,
que o cuidado em evitar pontos
de vulnerabilidade em relação à
segurança das redes corporativas é
tido como o maior entrave para usar
tecnologia sem fio. A despeito desse
receio, 27% das companhias têm
planos ou projetos para implantar
redes locais sem fio.

Mais da metade das empresas
norte-americanas e europeias está
considerado ou mesmo desen-
volvendo projetos para adotar a
segunda geração de tecnologia VPN
(virtual private network, redes pri-
vadas virtuais construídas usando
nós de conexão da rede pública),
baseada no protocolo de segu-
rança SSL (Secure Sockets Layer).
Esse recurso é empregado para
transmitir documentos privados
pela internet de maneira segura. E
viria substituir ou ser uma opção ao
IPSec (acrónimo de IP Security), um
conjunto de protocolos desenvol-
vido para trocar pacotes de dados

Custo dos equipamentos
e dos serviços é o principal
obstáculo apontado pelas
companhias para
investirem na atualização
tecnológica de suas redes

usando ao ambiente da web. VPN
SSL e VPN IPSec são redes virtuais
empregadas para estabelecer a co-
municação segura entre escritórios
remotos, de funcionários que estão
fora da empresa e outras aplicações
que envolvem acessos a partir de
PCs, notebooks e celulares, entre
outros dispositivos.

Tecnologias emergentes nessa
área de redes, como MPLS VPNs e
Metro Ethernet, estão na mira de
18% e 7% das empresas, respectiva-
mente. Já Metro Ethernet são redes
metropolitanas baseadas numa tec-
nologia chamada de Giga Ethernet.
Com elas, os especialistas explicam
que as empresas poderiam ter re-
dução de custo e mais flexibilidade
em projetos que exigem grande
largura de banda, como a interli-
gação de redes locais, para planos
de continuidade de negócios e para
empresas nas quais os equipamen-
tos usados estão hospedados num
datacenter externo.




