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A telefonia VoIP, ou voz sobre
protocolo de internet pela inter-
net, para pequenas e médias em-
presas é um exemplo clássico de
uma tecnologia que apareceu pela
porta de trás. Em algumas peque-
nas companhias, grupos de traba-
lho estão usando as facilidades
gratuitas de transmissão de voz
em softwares como o MSNMessen-
ger da Microsoft, como alternativa
às chamadas convencionais. J

"Os analistas subestimaram a
disposição dos consumidores em
adotar a nova tecnologia", diz Jeff
Citron, principal executivo da Vo-
nage, uma provedora de serviços
de telefonia pela internet. "Não é
uma questão de se, mas de quan-
do. As empresas também vão
querer usar telefones wi-fi e fazer
ligações a partir de laptops."

Para as pequenas e médias
companhias, flexibilidade e cus-
tos mais baixos, estão conduzindo
o interesse pela telefonia via inter-
net. As empresas estão usando
serviços como o Skype não só pa-
ra economizar nas chamadas in-
ternacionais, mas também pela
facilidade de se estabelecer pe-
quenas conferências.

Outras companhias estão usan-
do a telefonia pela internet para
possibilitar que funcionários que
trabalham em lugares remotos ou
em trânsito se conectem a chama-
das de voz como se fizessem parte
do sistema de PABX do escritório.

A transmissão de voz pela internet
também tira o controle dos núme-
ros telefônicos das companhias de
telefonia estabelecidas. Ao usar a
telefonia pela internet, uma pe-
quena empresa pode criar núme-
ros locais em Nova York, Londres e
Tóquio e direcioná-los para um
funcionário via banda larga.

"Um dos principais motivos pe-
los quais as pequenas e médias
empresas estão adotando o VoIP é
a eficiência operacional", afirma
Lauren Ventura, diretora para o
mercado comercial da Cisco Sys-
tems. "As empresas querem acres-
centar novas características às que
já têm, assim como conectarem es-
critórios e agências, além de se co-
nectarem com os clientes."

Mas as pequenas e médias em-
presas parecem estar hesitando
mais na adoção de uma mudança
total para o VoIP do que as grandes
companhias e as microempresas.

A aversão ao risco e a falta de
conhecimento técnico são duas
barreiras. Grandes empresas pos-
suem departamentos de tecnolo-
gia da informação que podem ad-
ministrar a transmissão de voz pe-
la internet, ou adquirir integrado-
res de sistemas que façam isso. Os
consumidores normalmente vão
usar a telefonia pela internet jun-
to de um serviço de telefonia mó-
vel ou fixa, de modo que se a co-
nexão cair eles terão outras ma-
neiras de se comunicarem.

No entanto, as pequenas e mé-
dias companhias precisam inte-
grar o VoIP ao equipamento já
herdado de outras tecnologias,
em particular o sistema PABX.

"Companhias menores não têm
muito dinheiro disponível, de
modo que elas tendem a tomar
decisões de gastos com tecnolo-
gia da informação somente em
último caso", diz Larry Vélez, ana-
lista da Forrester Research.

Muitas companhias de médio
porte aperfeiçoaram seus equi-
pamentos de voz na virada do
ano 2000 e podem não estar pre-
paradas para novos investimen-
tos vultosos. Isso tem levado em-
presas a investirem em sistemas
híbridos, que combinam telefo-
nia via internet com a infra-es-
trutura já existente.

"Se os clientes não querem pular
de vez para o VoIP, podem implan-
tar um sistema que fornece uma
porta simples para o equipamento
existente", afirma Craig Joseph, di-
retor da Inclarity, uma provedora
de serviços de telecomunicações
via VoIP. Segundo ele, esta é uma
maneira eficiente de prolongar a
vida de um sistema telefônico.

Outras companhias de médio
porte estão abordando a telefonia
VoIP de outra maneira, usando ex-
tensões deste sistema na rede in-
terna, em combinação com a rede
pública de telefonia convencional.
Esta foi a opção escolhida pela Zi-
jlstra, uma pequena fabricante de
móveis da Holanda. Ela instalou
extensões de VoIP da Cisco, in-
cluindo telefones móveis, em seu
depósito. Segundo o diretor-ge-
rente Mareei Zijlstra, as principais
economias foram na instalação,
uma vez que ela requer apenas
uma rede, ao invés de conexões se-
paradas para voz e dados.
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Os vendedores de equipamen-
tos de telefonia confirmam que
as pequenas e médias empresas
estão adotando o VoIP em pas-
sos. "Estamos vendo um uso mui-
to maior do entroncamento do
que o VoIP de ponta a ponta", diz
Jean Christophe Giroux, presi-
dente de soluções empresariais
da Alcatel. "O principal valor do
sistema VoIP para as médias e
grandes empresas está no âmbi-
to do transporte, onde elas ope-
ram a partir de vários lugares."

Mas as médias empresas tam-
bém estão intimidadas com uma
mudança completa para o VoIP,
não só por causa dos problemas
relacionados ao equipamento,
mas também porque até agora os
provedores de serviços têm reluta-
do em atender as empresas meno-
res. As companhias de telefonia
convencional estão hesitando em

oferecer o VoIP porque há o risco
de ele canibalizar a receita obtida
com serviços de telefonia fixa.

"O mercado para as pequenas e
médias empresas está sendo com-
primido de um lado pelos serviços
ao consumidor, e do outro pelos
serviços empresariais", afirma Ro-
bert Bonanzinga, vice-presidente
de desenvolvimento de negócios
da Viatel, uma provedora de ban-
da larga e VoIP da Europa. "Se você
é hoje uma empresa que opera no
mercado intermediário e quer o
VoIP, de quem você vai comprar? O
número de provedores é limitado
e eles estão tirando vantagem do
mercado intermediário."

A relutância das grandes com-
panhias de telecomunicações —
e alguns vendedores de equipa-
mento — de promoverem o VoIP
poderá levar algumas pequenas
e médias empresas a suspeitarem

que a tecnologia não está desen-
volvida o suficiente.

A exceção parece estar onde as
companhias mudam para novos
espaços e podem economizar
combinando infra-estrutura de
voz e internet, ou onde elas pos-
suem links VoIP de alta capacida-
de. Esta foi a experiência da Strate-
gic Data Management, uma com-
panhia do Reino Unido que pro-
cessa informações de marketing.
Quando ela mudou seus escritó-
rios em Londres, economizou 13
mil libras passando inteiramente
para a telefonia via internet.

"Instalar linhas e um sistema de
telefonia teria custado 15 mil li-
bras, enquanto o VoIP nos custou
2 mil libras", diz Adil Murghal, ge-
rente de sistemas de tecnologia
da informação. A companhia
também deverá economizar 50%
no custo das ligações.
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