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As tecnologias de comunicações unificadas
têm obtido uma quantidade razoável de aten-
ção, em grande parte devido à acção dos fa-
bricantes. Estes divulgam as suas ofertas
como resposta a vários problemas dos fun-
cionários: sobretudo para se manterem em
contacto com os colegas, com parceiros co-
merciais e com clientes num mundo de ne-
gócios altamente frenético, e cada vez mais
caracterizado pela mobilidade.
Embora a tecnologia esteja a proporcionar
benefícios às relativamente poucas organiza-
ções que a adoptaram, os especialistas
dizem que ainda está a evoluir. Parte dessa
evolução é porque os fabricantes precisam
de oferecer uma maior integração entre os
seus diversos produtos.
O conceito de comunicações unificadas de-
pende de quem está a fornecer a definição.
Mas, em geral, inclui capacidades de comu-
nicação em tempo real, como telefonia (in-
cluindo IP), vídeoconferência, mensagens
instantâneas (IM), telepresença e partilha de
dados. Adicionalmente, são integrados servi-
ços que não funcionam em tempo real como
correio de voz, email, mensagens unificadas
e fax.
As plataformas envolvem muitas vezes insta-
lar vários componentes de produto os quais,
juntos, oferecem uma interface unificada de
experiência em vários dispositivos e tipos de
media. Entre outras capacidades, permitem
a um utilizador estar acessível através de um
único número de telefone em vários disposi-
tivos – e assim receber mensagens num meio
à sua escolha.
A ideia na base da platforma tecnológica é
optimizar a comunicação e a colaboração,
permitindo aos trabalhadores estarem aces-
síveis mais facilmente, assim como contac-
tarem outras pessoas, tornando-se mais
eficientes e produtivas.
Mas, apesar das promessas, a adopção das
tecnologias tem sido um tanto lenta, de
acordo com observadores da indústria.
"Não temos visto um crescimento significa-
tivo no número de empresas a adoptarem
plataformas de comunicações unificadas",
diz Robin Gareiss, vice-presidente executivo
sénior e sócio fundador do Nemertes Re-
search Group. Investigações feitas pela em-
presa mostram que apenas 4,4% das
empresas têm plataformas totalmente im-
plantadas.
Há dois factores-chave a atrasarem a adop-
ção, diz Gareiss. Um deles é o facto de as

empresas terem dificuldade em demonstrar
um caso de negócio claro para a unificação
das comunicações. O outro é que os forne-
cedores não estão a facilitar a integração dos
vários componentes das plataformas de co-
municações unificadas.
Determinar quanto vai custar a plataforma
pode ser complicado por causa dos vários
componentes envolvidos. "Grande parte da
questão depende de como se definem as co-
municações unificadas," diz Gareiss.
"Que aplicações estão incluídas? Estão total-
mente integradas com dispositivos ligados e
comunicações sem fios? Os maiores gastos
imprevistos são os custos de integração, de
formação e de marketing interno para os uti-
lizadores, e as ferramentas de gestão", re-
fere.
Felizmente, as plataformas de comunicações
unificadas podem ser implantadas de forma
incremental, em vez de exigirem uma revo-
lução de infra-estrutura relevante, diz Don
Van Doren, director da UniComm Consulting.
As empresas podem comprar os recursos de
comunicações unificadas e licenças con-
forme forem necessárias.

"Isso significa que as poupanças consegui-
das com as melhorias iniciais podem ser usa-
das para financiar implantações posteriores
de aplicações ", diz o responsável. Apesar do
crescimento lento do mercado global, as pla-
taformas de comunicações unificadas pro-
metem, considera Gareiss.
De facto, alguns acreditam que a explosão da
adopção de comunicações e dispositivos mó-
veis deverá ajudar a estimular a procura de
soluções de unificação de comunicações. É
uma forma de juntar tudo e ajudar a suportar
a promessa do acesso a partir de qualquer
lugar e a qualquer hora para os vários tipos e
marcas de dispositivos.

Projectos bem sucedidos
As empresas que implantaram plataformas
de comunicações unificadas estão a obter
bons resultados. A Underwriters Laboratories
(UL) de Northbrook (Illinois, EUA) é uma
empresa de investigação em segurança de
produtos à escala mundial.
Há dois anos implementou uma plataforma
de comunicações unificadas que inclui com-
ponentes da Microsoft, Hewlett-Packard e

O retorno de investimento e as
questões de implantação
mantêm as taxas de adopção
baixas à escala mundial.
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 a Internet nem Amazon e a Fnac não
facturava o que factura hoje. Receber
uma carta das Selecções era um
evento e tinha uma taxa de resposta
brutal. Hoje não estamos nessa reali-
dade. A concorrência é duríssima, os
nossos livros têm dscondo que foi uma
das razões que me facilitou a decisão,
entrei depois de no ano anterior terem
saído muitas 

M&P: As 'gorduras' já tinham sido cor-
tadas.
FL: Já, já. Houve três razões pelas
quais conseguimos atingir este ano o
break-even, depois de dois ou três anos
de perdas muito duras em Portugal. A
fundamental foi, claramente, o corte
na estrutura de custos, aconteceu tam-
bém noutros países, mas em Portugal
foi drástico. Saíram dezenas de pesal e
Espanha, ra fa do que prostão não é a
estrutura de custos, que não é elevada,
o problema é que a receita não é sufi-
ciente para, em condições normais,
rentabilizar essa 

M&P: Noutros mercados a RD tem lan-
çado títulos em segmentos nos quais o
grupo tem know-how. Esse tipo de es-
tratégia está a ser pensada para o mer-
cado ibérico?
FL: O mercado português em termos
publicitários é um décimo, mais coisa
menos coisa, do Espanhol. É um mer-
cado relativamente pequeno e muito
ocupado por grandes grupos de media,
portanto, não é caro lançar revistas em
Portugal o difícil é rentabilizá-las.
Agora o meu dever é analisar oportuni-
dades, ver o que faz sentido lançar ou,
eventualmente, adquirir. Do lado de
Espanha, o mercado é muito grande, 

M&P: Mas há planos concretos de au-
mentar o portfólio da RD ao nível de
imprensa?
FL: Se as oportunidades surgirem e
forem boas, sim. E ter como accionista
um fundo de investimento até facilita
as coisas. Mais facilmente vêem um
plano para investiir uns quantos mi-
lhões num novo prodr uns quantos mi-
lhões num novo produto do que meio
milhão de dólares de desvio de budget. 

M&P: Dado que têm de diversificar as
fontes de receita, parece quase uma
inevitabilidade.
FL: Não necessariamente. Tenho várias
formas de poder crescer, uma delas é
sair da minha concha. Há um mercado

que domino muito bem, que é a venda
por correspondência. Estamos a tentar
alargar o lote de produtos que podemos
vender, já hoje vendo vitaminas, como
se fossem cum teste e vendemos vita-
minas. Nos catálogos já vendemos
jóias.

M&P: Diversificar não é necessaria-
mente na área editorial, portanto.
FL: Não é uma inevitabilidade. Ou
seja, sim tenho de analisar oportuni-
dades de investimento na área edito-
rial e revistas em concreto, depois não
sei que posso cdes é que vou investir,
não posso apostar tudo aí. Posso cres-
cer o negócio com venda de mais pro-
dumail, de anúncios nos ps países da
Europa.

M&P: E isso está a ajudar a rejuvenes-
cer o perfil de audiência da Selecções?
FL: Estamos a ter resultados de vendas
melhores do que há uns tempos, me-
lhores do que esperávamos, precisa-
mente porque estamos a conseguir
chegar a mais pessoas. A internet, as
novas formas de comunicação, estão-
nos a permitir chegar a novos clientes,
clientes diferentes, mas que, feliz-
mente, não são assim tão diferentes.
Diferradicionais compram. Eles têm
vindo e gostam dos produtos. Eu tenho
bons produtos, tenho é um problema
de percepção, as pessoas pensam RD
e imaginam logo teias de aranha.

M&P: Olhando para o perfil da Selec-
ções o Bareme Imprensa indica…
FL: Esses números dão uma idade
média de 44 anos do meu leitor - o Ba-
reme Imprensa da maneira como é cal-
culado vale o que vale, mas é o que
temos – números até um pouco mais
jovens do que a idade média do meu
cliente em base de dados, tenho de ad-
mitir. Tirando os países da América La-
tina e da Ásia, a minha revista é
invulgarmente jovem, por estranho que
pareça em relação a outros países. De-
pois também não é propriamente um
problema porque a população não está
a rejuvenescer, antes pelo contrário. No
limite até tenho um mercado maior.

M&P: A percepção é que a revista é um
pouco envelhecida. Como é que se
muda?
FL: A maior parte das pessoas não
pega na revista há mais de dez anos. A
percepção depois é um ciclo vicioso,
se a minha percepção é esta não vou à

procura. Por outro lado, as
vendas em banca também
têm vindo a cair. A esmaga-
dora maioria das vendas, 94
a 95 mil, são por assinatura
e.<
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Avaya. A empresa queria melhorar a comuni-
cação e colaboração em toda a organização.
Ao mesmo tempo, o objectivo era actualizar
uma infra-estrutura envelhecida de comuni-
cações e de rede, diz Tom Boxrud, director
de TI da empresa. Como parte da actualiza-
ção, a empresa implantou o Microsoft Office
Communications Server (OCS) 2007 R2 –
uma plataforma de comunicações unifica-
das, que integra sistemas de mensagens ins-
tantâneas, áudio, vídeoconferência via
Internet e telepresença em Microsoft Office.
A organização também implantou um sis-
tema de voz sobre IP (VoIP) da Avaya e com-
ponentes de infra-estrutura de rede incluindo
switches da HP. "Nós já tínhamos esgotado
as capacidades da tecnologia existente. Mas,
além disso, a organização estava em fase de
transformação e um dos nossos objectivos
era melhorar a comunicação e a colaboração"
com os clientes, explica Boxrud.
Adicionalmente, a empresa queria reduzir os
custos de viagens, encurtar os ciclos de pro-
jecto e ser mais ágil no seu mercado. "Vimos
as comunicações unificadas como uma fer-
ramenta-chave capaz de proporcionar isso",
diz Boxrud.
A empresa está em processo de migração
para a plataforma Microsoft Lync, a última
oferta de comunicações unificadas do fabri-
cante. Como resultado da utilização das pla-
taformas de VoIP e comunicações unificadas,
a empresa espera reduzir os seus custos de
telecomunicações em pelo menos até 50%,
afirma Boxrud.
Muitas das poupanças virão da redução de
custos de chamadas de longa distância entre
os seus escritórios distribuídos globalmente.
Além disso, a organização reduziu os custos
operacionais em 30%: consolidou cerca de
40 servidores de e-mail, implantados por
todo o mundo, para apenas um sistema de e-
mail baseado em cloud computing.
A colaboração entre as suas instalações na
América do Norte com as da Europa e da
Ásia são muito mais fáceis e menos dispen-
diosas desde a adopção das comunicações
unificadas, revela Boxrud. "Podemos ter al-
guém [na Ásia] com conhecimento sobre um
produto que a UL pode estar a testar e ao
qual alguém na América do Norte precisa de
ter acesso", diz ele. "Em vez de enviar essa
pessoa, nós podemos fazer demonstrações
ponto-a-ponto ou conferência [na Web] com
um clique". Mas a adopção de comunicações
unificadas traz alguns desafios.
Por um lado, tem envolvido uma mudança
cultural para muitas pessoas na organização,
as quais nunca tinham usado os recursos
avançados disponibilizados pelas comunica-
ções unificadas. "Considerando que temos
uma cultura menos actual aqui, a chave para
a implantação global está a ser um bom mar-
keting e comunicação interna e uma campa-

nha de formação – o que fizemos através do
nosso site da Internet e de ferramentas ‘self-
service’ – por isso as pessoas podiam ver”
como se podem usar os recursos, diz Boxrud.
A empresa foi disponibilizando funcionalida-
des gradualmente e não todas de uma só vez
para minimizar problemas, explica. "Fizemos
uma série de inquéritos de opinião sobre o
que as pessoas estavam a sentir em relação
às ferramentas", revela. "Algumas nunca ti-
nham sido expostas antes às capacidades de
vídeo".
Quanto aos benefícios financeiros, Boxrud
diz que a organização espera um retorno de
investimento (ROI) sobre a sua plataforma de
comunicações unificadas e outras actualiza-
ções feitas na infra-estrutura da rede em
cerca de três anos. "Isso está em linha com
o que prevíamos", considera.

Uma actualização mais abrangente
O grupo Agency constitui uma agência de re-
servas, sedeada em Londres, e representa
mais de 1.500 artistas à escala mundial. Co-
meçou a implantar o IP Office 7.0 da Avaya
no final de 2010 como parte de uma revisão
da sua estrutura de comunicações.
O objectivo era melhorar a comunicação
entre os seus escritórios espalhados pelo
mundo todo. Uma das razões da mudança foi
o facto de a empresa querer actualizar a sua
infra-estrutura de comunicação.
Era preciso migrar a partir de um sistema
Nortel, ainda sem preparação para tecnolo-
gia IP, com recursos esgotados pelo cresci-
mento do negócio, de acordo com Howie
Gold, CIO do grupo. "Nós precisávamos de
mais recursos de ‘trunking’ e muito mais fun-
cionalidades gerais, como videoconferência
e suporte para aplicações móveis iPhone e
Android", afirma Gold.
Mas outra razão fundamental para a adopção
das comunicações unificadas era assegurar
um serviço sempre operacional, em tempo
real para os clientes, independentemente da
sua localização. O grupo queria também au-
mentar a produtividade dos seus funcioná-
rios, melhorar a colaboração, reduzir custos e
o número de viagens – e alcançou os seus
objectivos com o novo sistema, assegura
Gold.
Talvez o mais importante é que a plataform
permite à empresa – com escritórios em
Nova Iorque, Los Angeles, Nashville, Toronto
e Suécia e um grande número de funcioná-
rios em grande mobilidade – ter uma coesão
que lhe faltava antes. "O enfoque principal
era unificar a empresa, para melhorar o
nosso nível de comunicações e de levar as
pessoas, a partir de escritórios diferentes, a
partilharem mais informações", afirma Gold.
Outros benefícios imediatos para os utiliza-
dores visou proporcionar-lhes maior comodi-
dade e maior eficiência na gestão das

• Quando se implanta um sistema de comu-
nicações unificadas é bom contratar con-
sultores ou integradores com experiência
no novo sistema, mas também sobre a pla-
taforma legada. O conhecimento sobre
ambos facilitará a instalação e uma transi-
ção mais tranquila. Assim, serão evitados
vários problemas de integração e de com-
patibilidade. 

• Procure beneficiar de recursos como ou-
tras organizações que tenham implantado
as referidas plataformas e supere os even-
tuais desafios inerentes à sua organização,
como a mudança cultural ou a integração
com sistemas legados de comunicação.
Questione os fornecedores sobre referên-
cias de clientes.

• Verifique se o fabricante, integrador de sis-
temas ou consultor tem os recursos ne-
cessários para configurar e testar o
sistema num ambiente de laboratório,
antes de implantá-lo no resto da organiza-
ção. Todas as funcionalidades devem ser
testadas para confirmar que tudo funciona
como planeado, considerando a infra-estru-
tura de rede da empresa, equipamentos de
telefone, dispositivos móveis e outros.

• Disponibilize formação detalhada aos utili-
zadores sobre as características das co-
municações unificadas e as suas
capacidades, especialmente para aqueles
que nunca utilizaram a tecnologia antes.
Sem formação e uma explicação sobre os
benefícios das funcionalidades, as pessoas
estarão menos propensas a tirar partido
delas. 

• Se a empresa usar uma heterogeneidade
de sistemas de vários fornecedores (por
exemplo, como resultado de fusões e aqui-
sições), é útil garantir que as aplicações
podem ser desenvolvidas e implantadas em
infra-estruturas de múltiplos fornecedores.

• Para as organizações muito grandes (por
exemplo, com 10 mil utilizadores distribuí-
dos por vários países), convém adoptar
uma implantação gradual de uma plata-
forma de comunicações unificadas. A im-
plantação dos novos serviços de forma
incremental para um número limitado de
utilizadores permite à empresa entender
como cada aplicação funciona. Além disso,
mostra que estrutura de apoio ela exige,
antes do lançamento completo e totalmente
abrangente.

Û

Boas práticas 
para a adopção
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comunicações. O sistema permite às pessoas
fazerem chamadas para qualquer lugar den-
tro da organização através da marcação de
quatro dígitos.
Isso elimina a necessidade de digitação de
números e códigos internacionais complica-
dos, explica Gold.

Potencial base para a internacionalização
"Temos uma série de comunicações entre os
agentes no Reino Unido e no Canadá, e
agora eles têm a capacidade de simples-
mente pegar no telefone e digitar um número
de extensão de quatro dígitos contactando
uma pessoa a quatro mil quilómetros de dis-
tância, sem qualquer preocupação de que é
uma chamada de longa distância ", escla-
rece.
Mesmo na era da comunicação electrónica, a
agência depende fortemente das ligações te-
lefónicas, revela Gold. "É possível fazer
muito com o email mas o nosso negócio é de
relacionamentos e requer comunicações
mais pessoais", justifica. "Funciona melhor
se as pessoas puderem ter noção do sentido
de humor de uma pessoa ou do seu entu-
siasmo sobre uma banda".
O sistema tem uma aplicação que permite
aos utilizadores enviarem mensagens instan-
tâneas e confirmarem a presença de um co-
lega, entre outras funções, a partir de um
portal baseado na Internet. Isso permite aos
agentes em mobilidade permanecerem dis-
poníveis para os clientes de forma mais
transparente, independentemente da sua lo-
calização.
As comunicações unificadas também permi-
tiram à empresa poupar dinheiro nas cha-
madas de longa distância e evitar despesas
de chamadas a partir de hotéis. Gold não
quantificou a poupança total mas diz que os
executivos e agentes podem evitar custos de
chamadas na ordem dos 3.000 dólares
numa única viagem ao exterior.
"Há tantos níveis de poupança que, se con-
siderarmos o maior nível de comunicações
inerente, é difícil dizer qual é o valor total da
tecnologia. Mas é excepcional", garante

Gold. Sem as preocupações com os custos
das chamadas, as pessoas estão mais incli-
nados a fazer as que precisam para executa-
rem o seu trabalho.
"Um dos vice-presidentes séniores disse-me
que no passado, quando ele viajava, fazia
uma chamada para o escritório e depois
pedia para transferir de pessoa para pessoa
no escritório para não ter de fazer chamadas
separadas", afirma Gold . "Agora, ele não pre-
cisa de fazer isso para poupar nas taxas. A
plataforma aumenta o número de comunica-
ções".

Ainda em evolução
Alguns executivos de TI vêem a tecnologia de
comunicações unificadas como um trabalho
em progresso, sendo preciso fazerem-se me-
lhorias. "Há a necessidade de se definirem
melhor as normas e protocolos para a comu-
nicação entre tecnologias, permitindo assim
uma integração mais simples", diz Jim Spi-
cer, vice-presidente executivo e CIO da Wells
Fargo Technology and Data, a empresa de
serviços financeiros da Wells Fargo, em São
Francisco.
Para já, ele prevê que a melhoria na integra-
ção deverá acontecer apenas num "subcon-
junto" de áreas das comunicações
unificadas: a maioria dos fornecedores ainda
vê vantagens competitivas em ter formatos
proprietários. "Esperamos que, com a evolu-
ção das capacidades, podemos ter melhorias
neste aspecto".
Além disso, Spicer gostaria de ver as plata-
formas a suportarem melhor o arquivo de
dados e as necessidades de descoberta de
informação nas empresas. São necessidades,
segundo o responsável, em crescimento e
que actualmente exigem uma integração
muito personalizada e muito esforço.
Um grande número de empresas precisa
desta capacidade de arquivo para fins de
conformidade regulamentar. "A convergência
através de alguns dos produtos de fornece-
dores no mercado capaz de tornar isso mais
simples e menos oneroso teria muito valor",
considera.

A Wells Fargo implantou um sistema de co-
municações unificadas – que Spicer se recu-
sou a identificar – em parte para aumentar a
produtividade e a colaboração entre os fun-
cionários e para responder à procura de co-
municações em tempo real, iniciadas de
forma instantânea.
A empresa tem visto benefícios, como a ca-
pacidade de interligar equipas em diversas
áreas geográficas mais em tempo real. No fu-
turo, espera ter outros benefícios, como a re-
dução da necessidade de se fazerem viagens,
a capacidade de os utilizadores se verem
face a face em tempo real para terem dis-
cussões interactivas, e a possbilidade de
fazer reuniões de equipa mais eficazes, rea-
lizadas remotamente.
Apresentar um caso de negócio atractivo para
a adopção das comunicações unificadas
pode constituir um desafio, quando se tenta
justificar a sua implantação numa organiza-
ção de grande porte, como a Wells Fargo, diz
Spicer. "Obviamente, nem todos dentro do
banco precisam das comunicações unifica-
das para fazer o seu trabalho bem feito", as-
segura.
"O ROI torna-se mais fácil de suportar, à me-
dida que os benefícios continuam a ser maio-
res com a adição de novos recursos, mais
simples e os custos continuam a cair com a
integração de melhores produtos e de infra-
estruturas de maior capacidade".
As plataformas para a unificação das comu-
nicações vão continuar a evoluir, dizem os
especialistas. Gareiss prevê o surgimento de
uma maior integração com dispositivos mó-
veis ou a capacidade de se poder aceder a
um conjunto consistente de recursos de co-
municações unificadas, a partir de qualquer
dispositivo.
Ela prevê também a instalação de mais ca-
pacidades de vídeo em diferentes tipos de
dispositivos, além de uma maior integração
entre diferentes sistemas de vídeo (de tele-
presença, baseada em salas, a partir de des-
ktop, e em mobilidade). E, como em tantas
áreas das TIC, a cloud computing tem o seu
impacto sobre as comunicações unificadas.
"As comunicações baseadas em cloud com-
puting estão a ganhar interesse, mas não têm
ainda uma adopção enorme entre empresas
de todos os tamanhos", diz Gareiss. "Por en-
quanto, vemos que as PME, aquelas com
menos de mil terminais, estão a tornar-se os
casos mais fortes de comunicações unifica-
das alojadas em cloud computing".
Os projectos de comunicações unificadas
"não são projectos de TI verdadeiramente
acabados", diz Gareiss. "Evoluem, e as equi-
pas de TI estão sempre a adicionar novas
aplicações de comunicações, de colabora-
ção, de âmbito empresarial e de mobilidade
na matriz geral de comunicações unifica-
das".<
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Þ52% das empresas 
já adoptaram solução

Um inquérito realizado pela IDG à escala mundial revela
que 52% das empresas já usa plataformas de
comunicações unificadas. Perto de 32% está a planear
implantá-las dentro de um ano. O inquérito foi realizado
em Março de 2012 e abrangeu 1105 respondentes.<
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Comunicar sem barreiras é a regra
Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a uma enorme
transformação na forma como as pessoas interagem e co-
municam. A necessidade de estar sempre contactável e de
poder contactar imediatamente quem se procura, e a uti-
lização simultânea de múltiplos canais de comunicação -
como as redes sociais, a vídeoconferência, o instant mes-
saging (IM) ou o uso constante de SMS - passaram a fazer
parte do nosso dia-a-dia.

Esta tendência estende-se também ao dia-a-dia profissio-
nal, promovendo novas formas de colaborar e assumindo
grande relevo na concretização de negócios. A capacidade
de comunicar de forma ágil, célere e eficiente com clientes,
parceiros e colaboradores que se encontram na organização
ou fora, em qualquer outro país, assume um papel crucial
na capacidade de competir e de ganhar mercado.

Ao dispor de uma plataforma tecnológica capaz de inte-
grar todos os canais de comunicação, as organizações ga-
rantem a agilidade e flexibilidade necessárias para uma
comunicação eficiente com todo o seu ecossistema. As so-
luções de Comunicações Unificadas permitem que cada
interveniente escolha a forma que mais lhe convém para
comunicar a cada momento, gerando uma dinâmica de co-
laboração e interação muito mais flexível e produtiva.

Agilize as interações com novas experiências de comunicação
Muitas organizações começaram por evoluir os seus siste-
mas privados de voz tradicionais para plataformas mais
completas de interação e colaboração (voz, instant mes-
saging, presença, vídeo P2P, conferência, entre outros),
disponibilizando internamente aos seus colaboradores, so-
luções de Comunicações Unificadas como forma de redu-
zir custos e promover o aumento de produtividade.
Entretanto, estas soluções começaram a estender-se para
fora do seu contexto interno, abrangendo clientes e par-
ceiros, através de modelos de colaboração que introduzem
maior valor no desenvolvimento do negócio.

Com estas soluções, todos os processos comerciais e de
suporte passam a ser disponibilizados de modo a assegu-
rar maior eficiência, através de plataformas que permitem
conhecer a disponibilidade de cada um dos interlocutores
internos a cada momento. Deste modo, é possível direcio-
nar qualquer assunto para a pessoa correta, de forma ime-
diata e eficaz, indicando o contexto do serviço pretendido
e o seu nível de prioridade. Assim, através da escolha do
canal de comunicação mais adequado, e com a possibili-
dade de partilha de conteúdos por todos os intervenientes,
é possível obter processos mais rápidos e assertivos, in-
crementando a produtividade das equipas e assegurando
uma resposta mais rápida e eficiente ao cliente final.

Feche os negócios na hora
Fechar negócios na hora é uma situação comum no dia-a-
dia profissional. Por exemplo, um gestor comercial está pe-
rante a oportunidade de fechar um negócio junto de um
cliente, que está satisfeito com uma proposta, mas tem
uma dúvida que o impede de tomar a decisão final. O ges-

tor telefona para o interlocutor responsável pela proposta.
No entanto, a chamada não é atendida, pelo que tenta con-
tactar um outro interlocutor. Este atende mas, infelizmente,
não o consegue ajudar, pois não tem a competência apro-
priada e encaminha-o para um terceiro interlocutor. En-
tretanto, o cliente perdeu a confiança e tem de sair.
Perde-se a oportunidade.

Agora imagine que o gestor consegue, no seu tablet, iden-
tificar e localizar de imediato qual o interlocutor disponí-
vel com a competência adequada, colocando-lhe
prontamente a questão através de instant messaging. Para
facilitar a comunicação, o interlocutor estabelece uma in-
teração audiovisual para esclarecer o cliente, partilhando
online a proposta a partir do seu PC. Com a confiança
transmitida fecha o negócio no momento. Este é o poder
das Comunicações Unificadas!

Simplifique o seu processo de Internacionalização
Na procura de novos mercados, a internacionalização re-
presenta uma oportunidade para muitas organizações por-
tuguesas. Neste processo, as necessidades de colaboração
em tempo real e à distância aumentam. É fundamental as-
segurar a eficácia dos processos de comunicação entre sede
e delegações, ou pessoas em mobilidade no estrangeiro,
maximizando a eficiência de todas as interações evitando
custos adicionais, como por exemplo, com deslocações.

Agilize a colaboração à distância
A integração de diferentes formas de comunicação - ses-
sões de vídeo, partilha de aplicações e de desktop em tempo
real - permite a comunicação à distância, de forma fácil e

eficaz, reduzindo a necessidade de deslocações em trabalho.
A utilização destas ferramentas tornou-se viral nas organi-
zações devido à sua simplicidade de utilização e ao nível de
conforto e de produtividade que gera nos colaboradores.

Desmaterialize os seus pontos de venda
Num processo de internacionalização, deverá ser ponde-
rada a criação de uma rede corporativa que garanta a co-
municação entre todos os escritórios, incluindo os
internacionais, sem custos adicionais. Neste ambiente, e
através de uma única solução ligada a cada ponto de pre-
sença internacional, é possível, por exemplo, estender um
contact center nacional a novos mercados, assegurando o
endereçamento e suporte a novos clientes. Tudo isto, sem
qualquer investimento em infraestruturas dedicadas, com
total eficiência das operações e com menores custos.

Conhecendo a necessidade das organizações em potenciar
flexibilidade, eficiência e inovação na sua forma de comu-
nicar e interagir, a PT disponibiliza soluções end-to-end
que permitem integrar e unificar todos os sistemas de co-
municação, assegurando a continuidade e evolução da ati-
vidade. Estas soluções, disponibilizadas em modelo de
serviço de acordo com as necessidades e os diferentes es-
tágios de evolução tecnológica de cada organização, per-
mitem alcançar maior agilidade e simplicidade nos
processos de negócio, potenciando a produtividade, a com-
petitividade e a redução de custos.<

TRANSFORME A SUA FORMA DE COMUNICAR

PUB

ptprime.pt

António Veloso e Filipe Costa - Gestão de Produto PT Prime



6 |

COMPUTERWORLD - Julho 2012

Comunicações Unificadas

Uma das principais barreiras na adopção
das tecnologias de unificação de comunica-
ções são as dificuldades de integração dos
diferentes componentes. Não é, de facto,
um aspecto a desprezar e leva a que poten-
ciais clientes necessitem de equacionar
muito bem uma estratégia de evolução.
Embora a tendência seja para até os fabri-
cantes mais “tecnocêntricos” (por conside-
rarem a a sua tecnologia como a melhor)
disponibilizarem cada vez mais portas para
soluções de terceiras partes. Quando se
adopta uma plataforma de unificação de co-
municações, torna-se importante não es-
quecer que, mais tarde, será necessário
adicionar-lhe novos componentes – con-
forme surjam novas aplicações pertinentes.
As opiniões variam e face a esta necessi-
dade emergem duas vias – com mais ou
menos abertura –, mas o importante parece
ser manter a arquitectura da solução o mais
receptiva possível.
Para a Portugal Telecom (PT) existem de
facto duas opções, cada uma com os seus
benefícios e deficiências. A via das tecnolo-
gias normalizadas caracteriza-se por “níveis
de interoperacionalidade altos” e “custos
globais mais baixos”.
Mas, segundo fonte do operador, esse tipo de
plataformas oferece “um conjunto limitado de
funcionalidades”. E isso também constitui um
factor relevante no processo de decisão. 
As plataformas “baseadas em tecnologia
proprietárias, estão muito associadas a fa-
bricantes líderes de mercado”, diz fonte da
PT. Têm funcionalidades mais ricas e “evo-
luções constantes que procuram a diferen-
ciação de valor”. Mas pecam pelo baixo
nível de interoperacionalidade.
“As empresas não têm nunca vantagens em
adoptar soluções baseadas em tecnologia
proprietária ou plataformas fechadas, quer
seja nas comunicações unificadas ou em
qualquer outro domínio”, declara Raul Oli-
veira, director-geral da iPortalMais. A única
excepção que o executivo admite é quando a

solução proprietária é a única alternativa
disponível no mercado. E esse não é o caso
deste segmento.
Para o mesmo responsável, “a utilização de
tecnologias proprietárias só complica no que
toca à unificação”, alerta. A razão principal,
explica, é o facto de complicar ou mesmo
impossibilitar a integração da solução com
componentes, conformes a protocolos ou in-
terfaces normalizados.
O vice-presidente regional da Critical Links
para a EMEA, Vasco Correia, alerta para o
perigo da tentação em adoptar plataformas
proprietárias. “Embora possa parecer atrac-
tivo à primeira vista, (...) para evitar as su-
postas ‘dificuldades de integração’, a
realidade demonstra como os clientes que
optaram por esta via ficaram não só depen-
dentes da tecnologia e do fabricante como
também tiveram ainda o dobro da dificul-
dade a adicionarem novos ‘módulos’ ou a in-
tegrarem com outros componentes, que
entretanto se mostraram por interessantes”.

Vantagem proprietária não faz sentido
A vantagem de adoptar uma plataforma pro-
prietária – para “os clientes poderem ter
apenas um interlocutor para uma solução” –
já não faz sentido, assegura Sara Roberto,
da IBM. “Hoje em dia, a tecnologia tem evo-
luído tanto e disponibiliza as mais diversas
funcionalidades que os clientes/utilizadores
finais pretendem, tanto quanto possível,
adoptar essas novas tecnologias”.
“Uma empresa deverá sempre que possível
optar por plataformas assentes em arquitec-
turas abertas e baseadas em normas de mer-
cado (tipicamente suportadas pelos
principais fabricantes tecnológicos)”, de-
fende Gonçalo Tavares, director técnico da
Enterasys. Mas nem sempre isto acontece.

Este responsável concorda que a conformi-
dade das soluções com normas abertas abre
caminho a plataformas multifabricante, com
a “garantia à partida de que a interopera-
cionalidade estará assegurada”. Ao mesmo
tempo confere flexibilidade na gestão da
evolução da plataforma.
As preocupações com a preservação do valor
do investimento realizado pelo cliente são já
também as do fabricante, segundo Sara Ro-
berto. Assim, para a responsável técnica da
IBM, os fabricantes têm desenvolvido solu-
ções “para se integrarem e compatibilizarem
com o maior número de plataformas”.
O director de canal da Syncrea, Luís Mar-

Manter viva 
a capacidade
de integração
Com mais ou menos funcionalidades,
melhor ou pior interligação de
componentes, sendo mais ou menos
cara, o importante é manter a
plataforma aberta. Para poder evoluir.

Lógica de integração com um PBX
Para “uma empresa que já tenha feito um investimento no PBX e que
agora pretenda que este se integre com uma solução de ‘instant messa-
ging’ ou ‘Web conference’, não faz sentido investir num novo PBX por
este não se encontrar certificado para as novas plataformas”, aconselha
Sara Roberto, da IBM. “Faz sentido ter à sua disposição novas platafor-
mas que integrem com a actualmente instalada”.
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tins, confirma esta tendência. “Assistimos a
uma rápida evolução da estratégia dos fabri-
cantes, que passaram a adoptar protocolos
normalizados, abertos e interoperacionais.
Ou, em alternativa, disponibilizam interfa-
ces de ligação aos seus sistemas proprietá-
rios, de forma a ultrapassar estas barreiras”,
explica. E esta evolução levou ao lança-
mento de novos produtos “para cobertura in-
tegral de mercado”.
Contudo, de acordo com José Pereira,
“ainda não existe um fabricante com uma
oferta global forte no contexto das comuni-
cações unificadas”. Na opinião deste gestor
da Novabase, uma plataforma proprietária
garante “uma maior taxa de sucesso de
todas as funcionalidades disponibilizadas
estarem mais integradas”.
Mesmo assim, reconhece como “tendência
cada vez mais forte” que as arquitecturas de
um determinado fabricante disponibilizem
um conjunto de “portas” de comunicação
normalizadas. Qual é o objectivo? “Permitir
a integração dessas plataformas com o uni-
verso aplicacional das organizações”, diz
José Pereira.

Apesar da sua opinião anterior, Vasco Correia
(Critical Links) admite a possibilidade de uma
especificidade de negócio exigir tecnologias
“proprietárias”, embora considere que a oferta
normalizada atingiu um nível de maturidade
capaz de garantir todas as possibilidades de
integração dos diferentes componentes.
“Há empresas com um sistema de comuni-
cações de voz de um determinado fornece-
dor, integrado com o CRM, e este com uma
plataforma de mensagens de outro fabri-
cante – e tudo isto é possível pela utilização
de soluções que, ainda com algum compo-
nente proprietário, utilizam tecnologias nor-
malizadas para as formas de integração com
outros sistemas”, exemplifica.

Em nome da produtividade 
e facilidade de utilização
A capacidade de integração da plataforma da
Microsoft assenta no potencial dos seus kits
de desenvolvimento (SDK) e das API (Appli-
cation Programming Interface) disponibiliza-
dos pelo fabricante. Com eles, é possível
“estender” a plataforma e integrá-la com apli-
cações de negócio, assegura Paulo Calado.
O gestor de produto do Office 365 e de co-
municações unificadas na Microsoft Portu-
gal explica que “a solução de comunicações
unificadas da Microsoft faz parte de um con-
texto mais vasto de produtividade”. Nele, “a
integração de várias peças é fundamental”
para oferecer a melhor experiência, inde-
pendentemente de onde esteja o utilizador
e do dispositivo utilizado.
Esta características da plataforma “assume
particular relevância porque permite a utili-
zação da tecnologia de forma simples e in-
tuitiva”, na opinião do gestor. “A garantia de
que todas as peças se integram na perfeição,
para garantir a melhor experiência de produ-
tividade para o utilizador final, é um fator crí-
tico de sucesso para a Microsoft”, sublinha.

Normas evitam ponto único de falha
Além dos receios em torno das tentações
proprietárias, um outro factor dificulta a
adopção da unificação de comunicações,
para Gonçalo Tavares, da Enterasys: o receio
de que a convergência associada resulte
num ponto único de falha das redes.
Na base da falta de resiliência está a con-
centração das comunicações “numa única
rede de transporte”. Mas o responsável con-
sidera que a forma de quebrar a barreira será
desenhar bem a rede das comunicações uni-
ficadas. E, mais uma vez, assegurar a con-
formidade com “normas de mercado”
abertas e a adopção de arquitecturas abertas
facilitam a implantação, porque evitam que
essa mesma rede possa constituir um “ponto
único de falha”, ao mesmo tempo que ga-
rantem uma qualidade de serviço adequada
ao tipo de comunicações suportadas.<

As estratégias de mobilidade dos funcionários e
das empresas estão a impulsionar uma maior
adopção de plataformas de comunicações unifica-
das em todo o mundo. No caso português, esse
efeito encontra como barreiras alguma resistên-
cia cultural, afirmam alguns reponsáveis, embora
as dificuldades de orçamento também não ajudem. 
“O efeito da massificação dos smartphones e ta-
blets, assim como a sua capacidade crescente de
processamento, faz com que os grandes fabrican-
tes desenvolvam as suas soluções com a mobili-
dade sempre em mente”, explica José Pereira, da
Novabase. 
Do lado do utilizador, a “deslocalização, o ‘work
anywhere’, o trabalho remoto e a permanente ne-
cessidade de contacto, acesso e partilha de infor-
mação em ambientes multi-plataforma (telemóvel,
smatphone, PC, tablet, redes sociais, etc.), num
mundo cada vez mais competitivo, constituem o
principal motor que impulsiona este mercado”, su-
blinha Vasco Correia, da Critical Links.
Mas existem importantes desafios na referida
“mudança de paradigma”, como diz José Pereira,
na utilização das ferramentas de comunicação uni-
ficada. Estão relacionadas com questões culturais
mas também com o “controlo dos terminais mó-
veis” e porque onde obtêm acesso acedem com a
“maturidade das aplicações disponíveis”.
De acordo com Gonçalo Tavares (Enterasys),
notam-se nalguns casos resistências na unificação
e convergência das comunicações numa única rede
de transporte. É essencialmente pelo receio de
criar um ponto único de falha.
Finalmente, para Luís Martins, da Syncrea, há
duas barreiras “imediatamente” evidentes. Uma é
“estrutural” e liga-se à “resistência de algumas
empresas à adopção de novas tecnologias (ques-
tão mais cultural)”. A outra tem a ver com a crise
económica e “as dificuldades orçamentais para in-
vestir”.

Soluções de conferência na Web 
ainda não são prioridade
Em Portugal, as soluções baseadas em vídeo ou
imagem não são as que mais interessam às em-
presas. “De facto, as soluções de webconference
não são a prioridade para as empresas”, sublinha
Susana Roberto, da IBM.
Contudo esta reponsável considera que as referi-
das aplicações têm apresentado, nos “últimos
meses, funcionalidades e capacidades onde o mer-
cado consegue ver cada vez mais valor e até
mesmo ROI”.
Muitas empresas têm os seus escritórios com lo-
calizações geográficas dispersas e, por forma a
garantir que os seus empregados se mantenham
online, vão implementando tecnologias que lhes
permitam isso mesmo. 
São cada vez mais os utilizadores de “smart devi-
ces”, ou “dispositivos inteligentes”, que lhes per-
mite estarem sempre disponíveis e informados.
”Com as funcionalidades de vídeo e comunicação
audiovisual disponíveis para os ‘smart devices’, as
companhias conseguem atingir redução nos cus-
tos de comunicação dos empregados e acima de
tudo ver reduzida a sua factura de despesas de
deslocação. Conseguindo desta forma aumentar a
produtividade e partilha de ‘know-how’”, argumenta
aquela responsável.

Û

Resistência cultural reduz
impacto da mobilidade
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O estudo 2012 IDG Enterprise Communications & Col-
laboration destaca o aumento da adopção de comu-
nicações unificadas para os próximos  3 anos -
especificamente em organizações empresariais -
demonstrando o valor que as organizações dão às
tecnologias que permitem comunicações consisten-
tes entre funcionários, clientes e parceiros. Vários
factores, incluindo as redes sociais e tecnologias de
colaboração estão contribuir para o pequeno au-
mento nos investimentos. No entanto, a proliferação
de dispositivos de consumo são o factor mais impor-
tante - 74% das organizações empresariais estão a
acelerar os planos de implantação de comunicações
unificadas devido à adopção de dispositivos de con-
sumo.

Principais resultados:

• Mais de metade das organizações (51%) usa uma
solução de comunicações unificadas. As maiores
lideram com 59% a usarem actualmente uma das
referidas plataformas;

• A maioria das organizações (90%) planeia investir

Û Nenhuma
grande
mudança 
para o novo
modelo

O preço continua a ser uma barreira importante na
unificação das comunicações. A não ser que se adopte uma
solução baseada em tecnologia de cloud computing. Mas
nem sempre isto é garantido.

O preço continua a ser uma barreira im-
portante na unificação das comunica-
ções. A não ser que se adopte uma solu-
ção baseada em tecnologia de cloud
computing. Mas nem sempre isto é ga-
rantido. 
Segundo Luís Martins, da Syncrea, “as
soluções baseadas em cloud computing
vêm alterar o paradigma das comunica-
ções da actual lógica de produto para
uma lógica de serviço”. A mudança tem
“imediatamente” benefícios de custos,
pela redução de investimentos em hard-
ware e na adopção de modelos de “pay-
per-use” e “pay-per-user”, explica. Es-
tes modelos permitem que as empresas
ajustem as capacidades contratadas às
necessidades efectivas. “A mobilidade, a
necessidade crescente de ter informação
e aplicações fora da empresa, de forma a
assegurar planos de continuidade de ne-
gócio, encontram também na cloud uma
resposta eficiente e de custos relativa-
mente reduzidos”, sublinha Luís Martins.
Raul Oliveira, da iPortalMais, discorda e
considera que “para uma mesma solu-
ção, o facto de ser vendida na cloud não
a torna na solução mais barata”. Este
responsável admite que o investimento
inicial é muito menor e uma empresa
pode adoptar logo uma solução de comu-
nicações unificadas e tê-la dentro de por-
tas. “Mas, a médio prazo, o custo de uma
solução na cloud é muito parecido com
uma solução em renting, com troca de
equipamentos de quatro em quatro
anos”, explica. E se o cliente nem quiser

trocar de solução ao final de quatro anos,
e quiser manter a solução cujo renting já
terminou, pagando o valor residual, então
a solução SaaS é claramente mais cara,
alerta.
Luís Martins propõe ainda soluções mis-
tas, nas quais parte dos serviços estão
numa cloud privada e outra parte numa
could de operador. Na sua visão, a solu-
ção traz enormes benefícios por permitir
ter “a custos mais reduzidos, arquitectu-
ras de elevada disponibilidade e redun-
dância”.
Para este responsável, “a virtualização é
claramente a tendência do sector”. É
neste cenário que o mesmo vê os opera-
dores a incrementarem a oferta integrada
de serviços e onde os integradores podem
recorrer a cada vez mais soluções.
Os fabricantes continuarão a disponibili-
zar ”equipamentos que se adaptam a
todo o tipo de exigência tecnológica”. De
acordo com Paulo Calado, da Microsoft, a
receptividade da solução em Portugal é
“muito boa”, embora não avance núme-
ros.
O âmbito das soluções dos sectores de
actividade a transitarem para este mo-
delo parece também bastante abran-
gente: sectores automóvel, do turismo,
livreiro, da metalurgia, relojoeiro, da con-
sultoria, da contabilidade, da logística e
transportes, mobiliário, entre outros.
“Na Microsoft, acreditamos que o movi-
mento de transição para a cloud veio para
ficar e que o mesmo irá continuar a ace-
lerar no futuro próximo”, remata.<

Mais controlo para o trabalhador
O trabalhador reage mal à medidas de controlo da sua actividade. As comunicações unificadas como plataforma de dis-
ponibilidade quase permanente podem ser vistas como uma ferramenta para um maior controlo.
Contudo, de acordo com a Portugal Telecom, os trabalhadores têm reagido de forma positiva à introdução das ferramentas
de comunicações unificadas. “Tendo em conta a atual conjuntura socioeconómica, tem-se vindo a verificar uma ado-
ção elevada destas ferramentas de produtividade como resposta aos desafios diários que as empresas e seus colabo-
radores enfrentam”, diz fonte da operadora.
As empresas precisam de abordar novos mercados em novas geografias e os colaboradores necessitam de interagir da
forma mais eficaz e estarem disponíveis para contribuir “no assunto correcto no momento mais oportuno”, refere.
As plataformas são focadas no utilizador a quem está delegado o total controlo na gestão da sua disponibilidade e re-
gras de contacto através de interfaces simples e de usabilidade elevada. “Em cada interação, os utilizadores têm co-
nhecimento do contexto, disponibilidade, melhor meio de comunicação, qual o interlocutor que tem as competências
necessárias e que se encontra mais disponível no momento em que é necessário”, salienta ainda a PT.

Cloud nem sempre é mais barata
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Comunicações eficazes, argumentam mui-
tos, são a chave para o negócio. Mas encon-
trar as tecnologias apropriadas para suportar
as comunicações eficazes pode ser um de-
safio para os profissionais de TI. As comu-
nicações unificadas são um conceito que
engloba uma variedade de tecnologias, todas
capazes de trabalhar em conjunto e, sim, en-
quanto a comunicação é um processo hu-
mano, a tecnologia pode facilitá-la e me-
lhorá-la.
Em termos gerais, as comunicações unifica-
das são a convergência de soluções de co-
municação e de ferramentas de colabora-
ção, tais como videoconferência, mensagens
unificadas, smartphones ou centros de con-
tacto, para citar algumas.
Uma solução altamente eficaz de comunica-
ções unificadas pode suportar a produtivi-
dade de indivíduos e de organizações intei-
ras, reduzir os custos operacionais de TI e
aumentar a colaboração entre funcionários e
clientes. Estas soluções também podem ofe-
recer capacidades aos funcionários para ace-
der ao email corporativo fora do escritório e
ferramentas úteis, como receberem mensa-
gens de correio de voz no email.
Com a explosão das tendências tecnológicas,
como a mobilidade e a computação na nu-
vem (cloud computing), as comunicações
unificadas estão a crescer para serem muito
mais do que apenas videoconferência e
acesso do email profissional em casa. Elas
oferecem ferramentas de colaboração flexí-
veis e a capacidade para trabalhar - com to-
dos os recursos necessários - em qualquer
lugar do mundo.

Aproveitar as capacidades móveis
Agora que muitos trabalhadores têm vários
dispositivos - seja um laptop, smartphone ou
tablet - as opções das comunicações unifi-
cadas móveis estão a tornar-se um grande
benefício para as organizações e trabalha-
dores. Na realidade, as organizações repor-
tam que as soluções mais comuns de comu-
nicações unificadas que implantam incluem
smartphones e desktops móveis (80%, em
ambos os casos), de acordo com o 2011
Unified Communications Tracking Poll da
CDW, empresa que fornece soluções de tec-
nologia para empresas, governos, educação e
saúde.
Este estudo também revela que um dos prin-
cipais benefícios das comunicações unifica-

das é o apoio à mobilidade. As característi-
cas principais que as organizações salientam
são o acesso a email e correio de voz nos
smartphones e a possibilidade de receber
mensagens de voz por email. Além disso, os
entrevistados listam o aumento da produti-
vidade como o principal benefício que expe-
rimentam com as comunicações unificadas.
Mas há desafios. Quando os funcionários
têm um maior acesso móvel, incluindo
acesso a informações confidenciais, o de-
partamento de TI tem de lidar com as impli-
cações de segurança. Além disso, se as em-
presas permitem que os funcionários levem
o seu próprio dispositivo (BYOD), a TI precisa
de lidar com os desafios de suportar as di-
ferentes plataformas.
A TI precisa de garantir que a força de tra-
balho recebe formação em segurança móvel
e deve considerar as soluções de segurança
móveis, como ferramentas de gestão de dis-
positivos móveis, software de prevenção de
perda de dados e opções de criptografia de
email.

“Almofada” contra custos iniciais
A cloud computing é, naturalmente, outra
megatendência no mundo das TI. Implantar
uma solução de comunicações unificadas
na nuvem pode trazer às organizações gran-
des benefícios que já são visíveis com a
computação em nuvem. Muitas organiza-
ções estão a dar-lhe uma hipótese. De
acordo com o inquérito da CDW, 69% das or-
ganizações estão a avaliar, a implementar ou
já têm totalmente implantado um sistema de
comunicações unificadas em cloud. Ferra-
mentas como o email (Gmail), gestão de do-
cumentos (SharePoint, Google Docs) e vídeo
e conferência na Web (Microsoft Live Mee-
ting, WebEx), todas levam as eficiência e
economia da nuvem para as comunicações
unificadas.
A computação na nuvem também atenua al-
guns dos pontos dolorosos das comunica-
ções unificadas, como o orçamento inicial
necessário ou o tempo e complexidade da
implementação da solução. Três quartos dos
inquiridos dizem que a implantação das co-
municações unificadas na nuvem agilizou e
facilitou a sua implantação.
Para as organizações que gostariam de mer-
gulhar nas comunicações unificadas, imple-
mentar soluções na nuvem é uma maneira
fácil e eficaz para as testarem.<

Integração de tecnologias
facilita mobilidade

na unificaçõa das comunicações durante os próxi-
mos 12 meses;

• Dois terços (63%) das organizações incluem o CIO
e gestão de TI sénior no processo de decisão de
compra;

• Educação (72%), indústria (66%) e de retalho
(66%) onde se esperam níveis de adopção mais
altos nos próximos três anos.

• Aumento da produtividade (61%), maior flexibili-
dade para os funcionários (42%) e tempos de res-
posta / entrega de informações mais curtos (39%)
são os cinco principais factores para a implemen-
tação. No entanto, esses elementos enfrentam bar-
reiras: o custo (54%), integração com
infra-estrutura existente (47%) e a falta de expe-
riência / competências (33%).

• Três quartos (74%) das organizações empresariais
estão a acelerar os seus planos de adopção devido
ao influxo de dispositivos de consumo, como
smartphones e tablets, em comparação a 62% das
organizações de pequeno / médio porte.

• Principais factores considerados na avaliação de
fornecedores (crítico / muito importante) são a fa-
cilidade de uso (87%), capacidade de satisfazer
requisitos de segurança (82%) e o custo total de
propriedade (79%).

O estudo foi realizado online entre o público de seis
publicações da IDG: CIO, Computerworld, Network
World, CSO, InfoWorld e ITworld, entre 14 de feve-
reiro, 2012 - 6 de março de 2012. Os resultados são
baseados em respostas de 1105 respondentes.<
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Num sinal de que tudo pode ser hoje oferecido
como um serviço, os sistemas telefónicos
(PBX) e as plataformas de comunicação em-
presariais estão a ser cada vez mais oferecidos
através da nuvem.
Uma gama de pequenos e grandes fornecedo-
res de comunicações estão a mudar os seus
serviços para a cloud, dando aos clientes a op-
ção de disporem do hardware nas suas próprias
instalações ou acederem às plataformas de
comunicações unificadas hospedadas pelo for-
necedor ou numa terceira entidade. Mas al-
guns analistas dizem que a lenta adopção por
clientes aponta que estão mais preocupados
com a gestão dos dispositivos móveis dos seus
trabalhadores por comparação com os tradi-
cionais sistemas de comunicações.
Os sistemas de comunicações que são hospe-
dados fora da empresa ou numa oferta em nu-
vem não são necessariamente novos, diz o
analista da Forrester Dan Bieler, mas houve
uma progressão no mercado durante os últimos
anos da hospedagem gerida para os serviços
em nuvem. Estes serviços baseados na cloud
são a próxima geração de computação hospe-
dada ou em “grid”, diz. Diferente de um ser-
viço gerido ou hospedado, as ofertas em cloud
têm um modelo “pay-per-use”, com a capaci-
dade de aumentar ou diminuir as necessida-
des, e são oferecidas a partir de um ambiente
multi-utilizador. Isto compara-se a um serviço
gerido ou hospedado, que é desenvolvido para
picos de procura para clientes individuais e,

geralmente, tem recursos dedicados para uti-
lizadores individuais.
Muitos dos grandes intervenientes nas comu-
nicações empresariais têm algum tipo de es-
tratégia relacionada com ofertas na nuvem, in-
cluindo a Ericsson, Microsoft e Cisco a puxarem
pelos produtos na nuvem aproveitando o "bom
momento". No entanto, "esta inércia nem sem-
pre se traduz em vendas", diz Bieler. Ele estima
que uma em cada dez empresas utiliza serviços
de comunicações baseados na nuvem, um nú-
mero que espera irá crescer no futuro. "Não é
ainda um mercado de massas", diz. Onde há
movimento, refere, não é normalmente nos ser-
viços de voz baseados em nuvem mas, em vez
disso, em plataformas inteiras de comunica-
ções unificadas, que incluem mensagens de ví-
deo, instantâneas e de presença - ou permi-
tindo que os trabalhadores possam ver se outros
utilizadores estão online.
Avançar para uma oferta hospedada ou ba-
seada na nuvem pode criar economias que são
normalmente associadas com a cloud, in-
cluindo tornar o sistema uma despesa opera-
cional e não uma despesa de capital, e de
gestão mais fácil para o utilizador. A voz sobre
IP (VoIP) pode render algumas economias em
termos de “roaming” internacional e outras
capacidades, mas estas poupanças variam de-
pendendo do cliente, diz Bieler. No lado das
comunicações unificadas, há mais procura de
ofertas na nuvem porque existe uma procura
maior pela infra-estrutura para tais sistemas, o

que pode reduzir os custos para o utilizador se
o sistema está alojado fora.
Alguns vendedores relatam o interesse lento
mas consistente em soluções naseadas na nu-
vem. Jamie Fichter é vice-presidente de enge-
nharia de sistemas na West Interactive, que
aconselha clientes sobre plataformas de co-
municações ao mesmo tempo que oferece um
conjunto de soluções de comunicações unifi-
cadas. Ao longo dos últimos anos, a empresa
aumentou as suas opções baseadas na nuvem
para os clientes e ele nota o interesse dos
clientes.
Alguns clientes são atraídos pela reduzida pre-
sença no local dos sistemas, eliminando um
servidor no seu centro de dados que precisa de
ser arrefecido e consome energia. No entanto,
Fichter diz que os clientes estão, em geral, cu-
riosos sobre as possibilidades. "É ainda um
pouco nebuloso neste momento", diz.
Mesmo com a West Interactive a levar os ser-
viços para formatos de cloud e os clientes a fi-
carem mais confortáveis com a ideia, Fichter
diz que muitas funções “on-premise” nos
clientes ainda são usadas. "Nada precisa de ser

Os fornecedores estão a oferecer cada vez mais sistemas de
comunicações baseados na cloud, mas os clientes têm sido lentos
a adoptá-los e podem estar mais preocupados com a gestão dos
dispositivos móveis.

Gestão de
dispositivos
levanta receios
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feito no local, mas por uma variedade de ra-
zões algo geralmente acaba por lá estar", diz.
Por exemplo, se um site precisa de estar mais
disponível do que outros para apoiar um cen-
tro de contato, se os padrões de tráfego indi-
cam que seria mais económico para executar
através de uma configuração no local, ou se o
cliente tem preocupações relativamente à se-
gurança ou de conformidade, então uma abor-
dagem híbrida que combina sistemas de hos-
pedagem e no local é normalmente utilizada.
Uma razão para a lenta adopção de soluções
de voz baseadas na nuvem é que já existem al-
ternativas no mercado a preços acessíveis sem
ser na cloud. "A voz está a ficar mais barata e
não é preciso fazer muito para se conseguir um

melhor negócio no mercado", diz Bieler. Os ser-
viços baseados na nuvem precisam de algumas
características de diferenciação que os torne
numa vantagem em relação aos sistemas tra-
dicionais para que possam triunfar no mer-
cado, diz. Mas os fornecedores estão a traba-
lhar nisso.
A RingCentral tem uma oferta de PBX baseada
na nuvem desde 2009, e afirma ser uma das
primeiras no mercado. A empresa nunca ins-
talou um PBX na empresa de um cliente - to-
dos os serviços da empresa estão hospedados
num dos dois centros de dados que a empresa
possui nos EUA. A substituição completa de
um sistema PBX é ideal para alguns clientes
que querem actualizar os seus sistemas, adi-

cionar recursos ou reduzir as despesas, diz
Nisha Ahluwalia, vice-presidente de marke-
ting de produto da RingCentral.
Outro elemento diferenciador, segundo ela, é a
funcionalidade para o utilizador. As chamadas
podem ser ajustadas numa aplicação baseada
na Web para tocar em qualquer número de dis-
positivos, com as prioridades a serem definidas
para o dispositivo onde vai tocar primeiro, en-
quanto que as mensagens de voz pré-definidas
podem ser alteradas com o toque de um botão.
"Cada um decide", diz ela. "Cabe a nós conti-
nuar a oferecer essas soluções. Se muitos ser-
viços estão a ir para a nuvem, não vejo por que
os sistemas de telefone devem ficar para trás".
Mas Bieler diz que a lenta adopção pelo mer-
cado lhe diz que as empresas têm preocupa-
ções maiores do que apenas se mudarem para
a cloud ou soluções de comunicações unifica-
das. "Há alguma movimentação neste caso,
mas há outras questões na agenda", diz. A co-
laboração está a tornar-se cada vez mais im-
portante quando as empresas consideram que
tipo de ferramentas sociais serão usadas para
permitir a comunicação dentro da empresa. Os
fornecedores estão também a forçar o uso des-
sas soluções, como é evidenciado pela Sales-
force.com a impulsionar o seu recurso Chatter,
por exemplo.
A maior urgência, porém, segundo ele, é sobre
as tendências da gestão de dispositivos móveis
(MDM) e de trazer o seu próprio dispositivo
(BYOD). "Trazer a sua própria tecnologia é uma
parte importante da colaboração e da voz e as
comunicações unificadas são apenas uma
parte disso", diz ele. A maior oportunidade
para muitas empresas, segundo ele, é em torno
de soluções para a gestão não apenas das pla-
taformas de comunicações empresariais, mas
como lidar com a enxurrada de dispositivos e
tecnologias que os trabalhadores trazem e de-
sejam usar para fins profissionais.<

Conceito já não é apenas um chavão
A maioria dos executivos ainda não digeriu totalmente as implicações de um novo mundo de comunicação, diz um estudo da Economist Intelligence Unit, patrocinado pela Genisys.
Mais de três quartos das empresas britânicas estão agora à procura de uma estratégia para comunicações unificadas, segundo a consultora Vanson Bourne, que entrevistou 200 di-
rectores de TI de médias e grandes empresas do Reino Unido em vários sectores.
O estudo, encomendado pela fornecedora de sistemas geridos de comunicações unificadas Azzurri, descobriu que a voz sobre IP (VoIP), a videoconferência e as mensagens instantâ-
neas são as mais importantes aplicações – por essa ordem - para as estratégias de comunicações unificadas.
Metade dos entrevistados considerou a maior produtividade e a flexibilidade de trabalho/ trabalho móvel como os principais benefícios das comunicações unificadas, com 60% citando
uma maior eficiência.
Rufus Grig, director de tecnologia da Azzurra, considera que as " comunicações unificadas como conceito têm uma história. São muitas vezes vistas como um chavão [“buzzword”] criado
pelos fornecedores para tentarem vender os seus próprios produtos proprietários, ao invés de um benefício para os clientes. Mas os líderes de TI no Reino Unido estão agora a filtrar o
que é ‘hype’ e a perseguir a sua própria visão das comunicações unificadas, misturando e combinando tecnologias de comunicação e escolher as mais adequadas para as suas pró-
prias necessidades".
Nos gastos para 2012 em comunicações unificadas, o estudo constatou que um terço estava focado em ferramentas de colaboração e sistemas de "presença". Um quinto estava a olhar
para a telefonia IP ou soluções móveis, embora muitos já as tenham implantado.

Comunicações Unificadas
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