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O custo menor é uma das vantagens do email, outra é a cópia eletrônica. Como o 
telex, que teve seus dias de glória e acabou banido do ambiente corporativo moderno, 
o fac-símile - reprodutor fotomecânico de texto -, mais conhecido como fax, também 
tem dias contados e está a caminho do museu da tecnologia.  
 
O grupo Caixa Seguros, por exemplo, tem planos de eliminar por completo, até o meio 
do ano, o intenso tráfego atual de fax que caracteriza a operação da sua sede 
instalada em Brasília, como informou o gerente de produção e rede do grupo, Marcos 
Ribeiro.  
 
Mas por que decretar a morte de um meio eficaz de comunicação? Porque surgiu um 
substituto tão eficiente quanto e mais barato: o email.  
 
Dono de faturamento da ordem de R$ 350 milhões, o grupo Caixa Seguros gasta perto 
de R$ 100 mil por ano em transmissão de fax, cerca de 10% da conta de 
telecomunicações.  
 
O grupo possui 15 pontos de presença distribuídos pelo Brasil, reunindo mil 
funcionários. Além disso, utiliza a rede de agências da Caixa Econômica, que detém 
48% do capital do Grupo Caixa Seguros, como multiplicadora de vendas. "Quando 
ocorre um sinistro em qualquer parte do País, o primeiro passo é enviar um fax para a 
matriz e esperar pelos procedimentos seguintes".  
 
Para substituir o fax, a seguradora vai implementar um servidor capaz de gerenciar o 
intenso tráfego de fax que suporta a operação.  
 
"O aparelho contém uma placa que divide sua capacidade para receber e enviar 
mensagens", afirmou o executivo. "O email chega, é lido pelo funcionário, que toma as 
providências cabíveis, e em seguida é automaticamente gravado eletronicamente e 
permanece por cinco anos arquivado".  
 
Como o custo de tráfego de emails é mais barato que o de telefonia, especialmente 
com DDD e DDI, o preço do equipamento, de cerca de R$ 60 mil, retorna em menos 
de um ano. Como o grupo envia e recebe cerca de 2 mil fax por semana, a economia 
que resultará do novo sistema é superior a 90%, afirmou.  
 
Leia mais 
 
Embratel demonstra competitividade 
 
Dono de uma conta de telecomunicações de quase R$ 1 milhão por ano, o Grupo Caixa 
Seguros começou a economizar cerca de R$ 400 mil ao trocar, em meados do ano 
passado, a fornecedora de serviços Brasil Telecom pela Embratel, informou o gerente 
de produção e redes da Caixa, Marcos Ribeiro.  
 
A troca ocorreu somente na operação da matriz em Brasília, alimentando o PABX 
central, o serviço 0800 e as linhas da central de atendimento, cuja gestão é 
terceirizada pelo Teleperformance.  
 



Nas outras 15 localidades espalhadas pelo território nacional onde a empresa tem 
pontos de presença, os contratos com as operadoras locais foram mantidos sem 
alteração.  
 
Pelo novo contrato, em Brasília, o fornecimento continua tarifado por consumo, mas a 
economia que dele resultou é significativa e está atrelada ao fator competitividade do 
mercado de telecomunicações, segundo Ribeiro.  
 
A tecnologia de Voz sobre Internet (VoIP) ainda não foi adotada pela Caixa, pelas 
características da operação de seguros. "Por enquanto não compensa ter de instalar 
redes para conectar os representantes", afirmou. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jan. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 


