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1 INTRODUÇÃO 
 

No início do século XXI a comunicação passou a ser fator principal para 
desenvolvimento de qualquer nação, a crescente expansão da Internet, a consolidação do 
comércio eletrônico e demais serviços oferecidos pela rede, fez com que várias empresas 
existentes mudassem sua maneira de trabalhar, algumas até deixando de existir, pois não 
conseguiram acompanhar a rápida mudança ocorrida. 

Comunicação define-se como o processo de troca de mensagens entre duas ou mais 
pessoas, ou entre dois sistemas. (Enciclopedia Barsa Página 438, Comunicação, volume 5). 

Os meios de comunicação são consequências da evolução do homem, segundo Jared 
Diamond em seu livro Armas, Germes e Aço - O destino das Sociedades Humanas, página 
242, 

"A necessidade é a mãe da invenção." Ou seja, as invenções 
supostamente surgem quando uma sociedade tem uma necessidade não 
atendida: certa tecnologia é vista como insatisfatória ou limitada. A 
sociedade adota a solução se ela for compatível com seus valores e com 
outras tecnologias.( Jared Diamond, 1997) 

 
A partir das citações acima, introduzimos o estudo de análise da tecnologia VoIP em 

ambiente empresarial. 
VoIP, acrônimo de Voice Over Internet Protocol, termo em inglês que designa Voz 

sobre Protocolo de Internet, utiliza a Internet como meio de transmissão de Voz através da 
comutação de pacotes sobre o protocolo TCP/IP.  

 
 

Torna-se objeto de estudo deste artigo mensurar a viabilidade e adaptabilidade da 
implantação da tecnologia VoIP em ambientes empresariais, favorecendo a economia com 
ligações interurbanas e internacionais, bem como agregar valor aos serviços prestados pelas 
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empresas e fornecer meios de comunicações ágeis e eficazes, levando em consideração a 
competitividade entre as empresas, gerando mudanças rápidas nos modelos de negócio. 

O empresário e leitor compreenderá melhor os benefícios da utilização dos serviços 
disponíveis pela tecnologia e estrutura do VoIP, após a leitura deste documento, o qual foi 
baseado a partir de pesquisas realizadas por publicações e reportagens, bem como referências 
bibliográficas publicadas, o que demonstra maior clareza à cerca do assunto. 

Além desta introdução, este artigo apresenta, na sequência, os objetivos principais, 
bem como o detalhamento dos usuários beneficiados, a estrutura necessária para implantação, 
os resultados e discussões e a conclusão do assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 OBJETIVOS 
 

A comunicação, sendo fator primordial para as empresas, gera mensalmente altos 
custos com os recursos utilizados, sejam eles móveis ou fixos.  

O objetivo deste artigo é mensurar a viabilidade e adaptabilidade da implantação da 
tecnologia VoIP em ambientes empresariais, favorecendo a economia com ligações 
interurbanas e internacionais, bem como agregar valor aos serviços prestados pela empresa e 
fornecer meios de comunicações ágeis e eficazes, levando em consideração a competitividade 
entre as empresas, gerando mudanças rápidas nos modelos de negócio. 

Destaca-se como principais usuários da tecnologia VoIP empresas multinacionais e 
nacionais que desejam unificar seus meios de comunicação ao integrar todas ás filiais da 
empresa, absorvendo ainda novas funcionalidades que a estrutura do VoIP provê aos seus 
usuários. Na metodologia será detalhado todas as funcionalidades que abrange a tecnologia 
VoIP. 

Como o VoIP utiliza da própria infraestrutura de rede da empresa, sua implantação 
torna-se viável, ao perceber que não há necessidade de realizar altos investimentos. No 
entanto, ao perceber que a empresa não se adéqua aos requisitos mínimos para implantação, 
torna-se necessário uma reestruturação da rede de computadores para que a tecnologia possa 
funcionar perfeitamente. 

Haverá ainda necessidade de investimentos em segurança, servidores dedicados, rede 
elétrica, aparelhos de telefones IP’s ou dispositivos de conversão para telefones 
convencionais. 

Os investimentos mencionados tornam-se irrelevantes em relação aos benefícios 
obtidos, como: agilidade, redução da assistência gasta em telecomunicações, tarefas baseadas 
em comunicações e também eliminando os atrasos, as duplicações e o retrabalho associados 
as comunicações dos processos empresariais, pois iram refletir drasticamente no fluxo de 
trabalho da empresa. 

Para demonstrar como isso possível, detalhamos a seguir, o funcionamento da 
tecnologia VoIP, os serviços disponíveis como meios de comunicação e exemplos claros de 
usuários que utilizam o serviço e conseguem o resultado esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 METODOLOGIA 
 

A metodologia foi desenvolvida através de análise e pesquisa através de estudos 
científicos relacionados ao assunto, bem como publicações em jornais e revistas, tanto 
materiais quanto digitais e entrevista com usuários que já utilizam a tecnologia. 

O VoIP é uma tecnologia que utiliza a rede pública de computadores sobre o protocolo 
de Internet (IP), para transmissão de voz em formato de dados comutados. A adoção pela 
tecnologia VoIP está crescendo cada vez mais, segundo W. Ejnisman e Fernanda B. Casella 
França, 
 

A expectativa é de que a VoIP seja um dos principais setores de 
crescimento do mercado de telecomunicações nos próximos anos. Muitos 
especialistas do mercado prevêem que a VoIP será capaz de mudar 
radicalmente tanto o setor de telecomunicações como o de comunicação de 
dados. (W. Ejnisman e Fernanda B. Casella França) 

 
Como a comunicação se encontra na rede pública não há como definir um valor de 

custo pela ligação, como acontece com ás ligações por pulso, uma vez que as tecnologias se 
diferenciam. Por esse fato é que ás ligações realizadas através da rede via: computador por 
computador, telefones IP’s para computador e estações IP’s para fixos, torna o custo das 
ligações mais baixas em relação as convencionais e quando se encontram na mesma rede, o 
custo é zero.  

Segundo Inácio Freitas, 
 

"As empresas procuram a redução de custos, mas o VoIP não é só 
isso. Uma companhia também pode aumentar sua produtividade com o 
sistema. Um exemplo é um executivo que pode acessar seu ramal da empresa 
com o notebook conectado a uma rede Wi-Fi (internet de banda larga sem 
fio) para fazer ligações ou pegar suas mensagens". (Gerente da Nortel) 

 
Segue a imagem demonstrando o funcionamento da tecnologia VoIP: 
 

 
 

Figura 1 - Funcionamento do VoIP 



A tecnologia VoIP  está presente mesmo nos lugares onde não há linhas telefônicas, 
mas existe o acesso a rede de dados. Para isso o usuário necessita possuir um telefone IP 
configurado e o acesso á rede. 

A infraestrutura em que a tecnologia VoIP se encontra é muito completa tornando 
possível a integração com outras tecnologias, estas estão sendo reconhecidas como soluções 
de Comunicações Unificadas.  

Comunicações Unificadas é o termo que integra todas as formas de comunicação, e-
mail, áudio, web, videoconferência, mensagens instantâneas e VoIP , tudo em uma única 
estrutura. Será descrito alguns serviços abaixo e suas funcionalidades como alternativa de 
redução de custo e otimização nos processos de trabalho. 

Secretária eletrônica: configura um atendimento automático para direcionamento da 
chamada ou pode conter respostas predeterminadas de acordo com a escolha do cliente. Ainda 
possibilita o registro do histórico de ligações. 

Voicemail: Salva as ligações recebidas quando o telefone está ocupado ou fora de 
área. Quando isso ocorre o usuário poderá acessar ás ligações discando o número da caixa 
postal ou acessando a conta de email, onde encontrará um email com o arquivo de áudio 
anexado para que o mesmo faça download e escute a mensagem gravada. 

Vídeomail: Possui a mesma ideia do Voicemail, porém atua como sistema de vídeo 
chamada e na caixa de email disponibiliza o arquivo de vídeo para download. 

Videoconferência: Possibilita a comunicação entre certa quantidade de usuários, na 
qual à rede suporte, mantendo comunicação entre vídeo e voz em tempo real, o que evita o 
custo com viagens para reuniões e treinamentos, podendo ser realizado por longa distância. 

A integração entre todas estas tecnologias se dá por centralizar toda a base de dados 
em um único lugar, acessando a mesma através de um único identificador (ID) para cada 
usuário. 

Foi realizado uma visita à empresa Ápis Investimentos, corretora de investimentos na 
bolsa de valores, para saber qual o resultado da implantação da tecnologia VoIP.  

O Diretor Saulo Campolina França explicou que tudo começou com a necessidade de 
se gravar todas as ligações que eram realizadas entre à empresa e seus funcionários, bem 
como os outros parceiros espalhados em outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo.  

Sua tentativa ao utilizar um conversor de sinais analógicos em digitais ligados ao 
telefone e ao computador não produziu o resultado desejado.  

Em pesquisa pela internet descobriu a tecnologia VoIP e começou a estudar e entender 
seu funcionamento. Ao compreender sua estrutura e funcionamento procurou uma empresa 
que atua no ramo de telefonia VoIP para auxiliar na implantação do sistema na Ápis 
Investimentos. Algo que procurava para gravar suas ligações resultou em eficiência e 
economia para empresa. 

Contando com 3 meses de funcionamento, Saulo consegue gravar todas as ligações 
realizadas dentro da Ápis Investimentos e gerenciar todas ás ligações, além de possuir 
controle sobre os custos com ligação, de acordo com Diretor Ápis Investimentos, 
 

O ponto em questão não é a utilização do VoIP, mas convergir toda 
a comunicação em um único ponto, para conseguir gerenciar os custos, 
“gerenciar custo”, tanto em chamadas por telefonia fixa quanto por telefonia 
móvel. Saulo Campolina França.  (Diretor Ápis Investimentos, 2010) 

 
De acordo com as informações apresentadas conseguimos levantar resultados à cerca 

do assunto e ainda avaliar alguns pontos importantes .  



4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

De acordo com a pesquisa realizada à cerca da tecnologia VoIP, pode-se verificar uma 
corrida pela transição de tecnologias que visa principalmente a redução de custos entre ás 
ligações DDD e DDI por empresas que possuem várias filiais em lugares distintos, tanto no 
Brasil quanto em outros países.  

Como maneira de verificar essa transição podemos observar a rápida mudança na 
queda de tarifação do minuto das chamadas internacionais da Embratel, como mostra a figura 
abaixo: 
 

 
 

Figura 2 - Receita líquida por minuto da Embratel 
 

Observamos também o crescente número de adeptos da tecnologia VoIP no Brasil, 
como está apresentado na figura abaixo: 
 
 

 
 

Figura 3 - Usuários de VoIP no Brasil 
 

Além dos gráficos apresentados, as empresas que adotaram VoIP tiveram em média 
redução de 70% nos custos com ligações tanto fixas quanto móveis. Algumas ainda não estão 
trabalhando 100% com o VoIP, mas, ainda assim, consegue obter reduções extremas em suas 
contas telefônicas. Como é o caso da Ápis Investimentos, empresa visitada, que já conseguiu 



redução de 70% nos custos com ligação, além de agilizar seus processos de comunicação 
entre clientes e parceiros. 
 

Um exemplo de adoção desta nova tecnologia é a Caixa Econômica 
Federal que deixaram de gastar cerca R$ 7,5 milhões com ligações locais e 
interurbanas em 2003. 
http://www.cliconnect.com/br/Artigos/ReceitacortarCustos.html 
 

E em todos os estados podemos notar mudanças para a adesão da tecnologia, algo que 
já vem ocorrendo em São Paulo. 

 
No Estado de São Paulo existem mais de 12 milhões de linhas 

analógicas esperando para serem trocadas por VoIP. Além de São Paulo, 
todas as demais cidades brasileiras estão aptas ao uso e cobertura deste 
maravilhoso sistema que pode ser utilizado em todo o mundo e por todo 
mundo! 
http://www.blastervoip.com.br/suporte.html 

 
Em relação à qualidade da utilização do VoIP, parte das empresas levantaram questões 

como falta de sinal para algumas regiões que tentaram efetuar ligações, no entanto este é um 
problema a ser verificado com a operadora de serviço telefônico que disponibiliza o número 
de identificação do VoIP para o usuário que solicita o serviço. 

Os resultados obtidos pelas empresas que adotaram o VoIP mostra claramente como a 
tecnologia é viável tanto aos modelos de negócios atuais quanto os futuros, no qual a 
tecnologia VoIP já integra a família de redes de telecomunicações da próxima geração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



5 CONCLUSÕES 
 

Realizando a junção de todo o conteúdo aqui apresentado, como principal fonte de 
conhecimento para determinar a viabilidade da implantação da tecnologia VoIP em ambiente 
empresarial, observamos que os dados apresentados justificam o objetivo deste artigo. 

Torna-se compreensível ao leitor os principais métodos de utilização da tecnologia, 
como meio de redução de custo em tarifação telefônica. 

A possibilidade de integração de outras tecnologias como Voicemail, Secretária 
Eletrônica, Videomail e Videoconferência, faz do VoIP uma tecnologia mais robusta por 
adequar aos outros sistemas de comunicação que utilizam da mesma infraestrutura. 

Além de mostrar cada vez mais que o número de adeptos vem crescendo, o VoIP 
confirma o seu sucesso e aceitação, onde  a qualidade é fator principal no que contribui para 
desenvolvimento da tecnologia, por esse motivo há uma grande procura por parte de usuários 
domésticos e de usuários empresariais. 

O resultado principal da análise dos objetos de estudo, nos mostra claramente que o 
benefício encontrado tanto como agilidade nos meios de comunicação, através da Unificação 
das Comunicações, quanto a redução de custo entre as ligações, faz da tecnologia VoIP fator 
importante de mudança do século XXI. 
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