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As empresas de telefonia têm
tradicionalmente garantido o seu
sustento com oferta de chamadas
de voz. O custo para a pessoa que
liga, especialmente decorrente de
ligações de longa distância, era
substancial.

Isso acontecia porque o preço
refletia o custo de construir e ad-
ministrar uma infra-estrutura de
redes e se conectar com outras
empresas para criar cobertura in-
ternacional.

Apesar da quebra de monopó-
lios gerada pela desregulamenta-
ção dos mercados de voz de mea-
dos de 1990 até o fim da década de
1990, as empresas de telefonia de
grande porte ainda dominam os
mercados de voz e o faturamento
com voz (impulsionado pela dis-
tância e duração da chamada) con-
tinua sendo um componente es-
tratégico do mix de vendas.

Essa foi a deixa para a entrada de
novas empresas de internet da mo-
da como Skype e Vonage e as ofer-
tas de voz sobre IP (sigla para pro-
tocolo de internet) como Google,
Yahoo e Microsoft. Eles apresen-
tam a voz sobre IP como uma tec-
nologia demolidora que revolu-
cionará os modelos de negócios
dos dinossauros da telefonia.

Essas empresas não têm ne-
nhum setor de voz existente para
canibalizar, nenhum custo de in-
fra-estrutura para recuperar, elas
costumam fazer marketing dirigi-
do a usuários de internet e podem
oferecer chamadas de voz nacio-
nais ou internacionais de graça,
ou a custos extremamente baixos.

Isso tudo explica a crescente caco-
fonia em torno da morte imagi-
nada das empresas de telefonia
tradicionais.

A lógica que sustenta essa alega-
ção, porém, é falsa. As companhias
telefônicas têm operado em am-
bientes cada vez mais competiti-
vos desde a desregulamentação, e
as margens de suas atividades de
voz têm sido impiedosamente
apertadas como conseqüência.

A tecnologia de voz sobre IP
inevitavelmente estimulará con-
corrência adicional no mercado
de voz e acelerará a redução das
margens. Empresas astutas, no
entanto, têm diversificado agres-
sivamente as suas ofertas, distan-
ciando-se das receitas com voz há
vários anos.

O mercado de comunicações
hoje é muito mais amplo do que o
mercado de voz fixa, um segmen-
to de mercado indiscutivelmente
em declínio. Assim que a comuni-
cação de voz móvel, a comunica-
ção de dados, serviços de geren-
ciamento de rede e oferta de con-
teúdo são agregados ao mix, o
mercado já não aparenta estar em
declínio terminal e se torna muito
mais amplo e crescente a passos
vigorosos.

As exigências de comunicações
para propósitos profissionais e
pessoais crescem em ritmo acele-
rado. As pessoas precisam estar
disponíveis para contato e para
processar informação, seja para
funcionários em pontos remotos
receberem informações do escri-
tório central sobre as vendas, seja
para assinantes de banda larga re-
sidenciais enviando instantâneos
das férias a amigos.

O acesso à rede é conseqüente-
mente estratégico, tanto para con-

sumidores como para usuários re-
sidenciais, pois ambos hoje gas-
tam somas polpudas com serviços
que não são de voz, como e-mail,
acesso à internet, armazenamento
dedadosebackup.

Outros serviços também estão
surgindo, que exercerão pressão
crescente sobre os bolsos dos con-
sumidores (vídeo por encomenda
e jogos pela internet) e sobre os
orçamentos das empresas (video-
conferência e aplicativos empre-
sariais).

À medida que aumentar a de-
pendência à rede e aos serviços que
fluem sobre ela, ganharão força
empresas de comunicações inova-
doras, que enxergam oportunida-
des em vez de ameaças. Elas pos-
suem redes extensas, marcas for-
tes, escala, credibilidade e extensas
bases de clientes.

Portanto, antes de os teóricos do
mercado começarem a lamentar o
desaparecimento da BT, deveriam
escutar Ben Verwayeen, seu execu-
tivo-chefe, quando discursa sobre
como a operadora deve ser vista
como uma empresa de serviços de
TI global que gerencia as redes de
dados dos seus clientes corporati-
vos de grande porte, que fornece
serviços terceirizados como supor-
te remoto a computadores aos
seus pequenos e médios clientes
empresariais e que oferece conteú-
do de vídeo por meio de linhas de
banda larga a seus clientes pessoa
física. A telefonia tradicional agora
representa apenas 15% da receita
total da BT.

Há um exemplo inspirador do
poder aparentemente destrutivo,
mas por fim benéfico, da rede di-
fusa, em outro mercado. Vejamos
a crescente expansão nas receitas
on-line dos principais selos de

gravadoras, que até recentemente
queixavam-se da pirataria e da
proteção à propriedade intelec-
tual e tentavam processar estu-
dantes que usavam compartilha-
mento de arquivos para trocar
músicas.

No mundo conectado e de ban-
da larga do futuro próximo, a voz
será simplesmente reduzida a pa-
cotes de dados dispostos para se-
rem servidos, juntamente com
uma grande variedade de outros
pacotes contendo vídeo, texto,
música ou planilhas eletrônicas,
de e para usuários conectados.

Não existe nenhum valor co-
mercial intrínseco atribuído ao
conteúdo (sua voz não é um suces-
so» de vendas de Hollywood), e a
tecnologia necessária para ofere-
cer serviços de voz sobre IP é cada
vez mais comum e barata.

A voz sobre IP será simplesmen-
te um aplicativo padrão em um pa-
cote de comunicações integrado.

Os temas críticos para o cliente
empresarial serão a cobertura e a
integridade da rede, a segurança
dos dados e a prioridade aos apli-
cativos.

Os consumidores, por sua vez,
querem mais largura de banda a
menor custo, seja em casa ou
quando estiverem se deslocando, e
conteúdo mais interessante.

A voz antigamente foi o oxigê-
nio do setor de telecomunicações,
porém as grandes empresas de te-
lecomunicações que aproveitarem
as oportunidades oferecidas pelo
mundo conectado pelo IP estarão
ocupadas demais faturando com o
fornecimento de comunicação de
redes e com serviços de valor agre-
gado para se preocuparem com a
coleta dos farelos oferecidos pela
tecnologia de voz sobre IP.
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