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Resumo 

No inicio da telefonia, cada aparelho necessitava ter um par de fios para 

cada destino possível. Esta necessidade de fios inviabilizou, em pouco tempo, a 

expansão da rede telefônica. Este problema foi resolvido com a invenção da 

central comutadora de telefones. Desde então, apenas melhorias no processo de 

comutação e segurança foram desenvolvidas. Já na informática, em pouco tempo 

grande evolução foi realizada. Computadores tiveram grande aumento no poder de 

processamento, redução de custo e diminuição de tamanho. O objetivo deste 

trabalho será mostrar que uma nova área para desenvolvimento de sistemas 

surgiu: o desenvolvimento de sistemas para serviços de telefonia. Como a 

concorrência na telefonia está agressiva, novas soluções de serviços agregados são 

altamente procuradas pelas companhias telefônicas. As centrais telefônicas 

comunicam entre si através de protocolos de comunicação padronizados. 

Fabricantes de placas para computadores desenvolveram placas capazes de fazer a 

comunicação de computadores com centrais telefônicas, possibilitando assim, o 

desenvolvimento de sistemas de informática que agregam serviços à telefonia. 

Esta área de desenvolvimento de sistemas ainda possui poucos fornecedores e os 

produtos desenvolvidos possuem boa aceitação no mercado e preços atrativos para 

os fabricantes de sistemas. Como exemplo desta união de tecnologias e integração 

entre uma central telefônica e um computador, existe o sistema do serviço Pré-

pago. Sistemas que possuem interações com centrais telefônicas como este podem 

ter seu desenvolvimento altamente viabilizado em computadores de custo 

relativamente baixo, facilitando a implementação de serviços à telefonia e 

diminuindo o custo de operação e desenvolvimento. 
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1. Introdução 

A telefonia é uma área que proporciona grande evolução para a 

humanidade, pois ela permite que informações sejam enviadas para grandes 

distâncias e até mesmo para áreas que de outra forma seria impossível, de forma 

instantânea. 

A evolução da telefonia foi grande em relação a equipamentos de 

encaminhamento de chamadas e de comutação, mas, em relação à diversidade de 

serviços e recursos, pouco foi conseguido. A partir do início da década de 90, 

novos produtos começaram a surgir, como o Pré-pago, a Secretária Eletrônica, os 

sistemas de reconhecimento de voz e as redes inteligentes que fornecem os 

serviços de votações por telefone. 

Uma característica em comum em todos os novos serviços que estão 

surgindo é a utilização de um computador para fazer a “inteligência” do serviço. 

Estes serviços, geralmente são oferecidos por uma empresa de telefonia que vende 

um “pacote fechado”, esquema este, também conhecido como arquitetura fechada, 

onde só o próprio fornecedor tem conhecimento e autorização para fazer qualquer 

tipo de ajuste no sistema. 

Com a evolução da informática, os computadores comumente encontrados 

no mercado,  a partir do final da década de 90, ganharam recursos suficientes para 

se conectarem a centrais telefônicas e até mesmo substituí-las, nascendo aí, uma 

nova área para ser explorada pelos profissionais de informática, área esta, ainda 
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muito obscura e com grandes resistência por parte dos fornecedores de telefonia, 

que temem a diminuição de seus lucros e até mesmo a perda de mercado. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar, de uma forma macro,  que esta 

área é simples e que pode render grandes lucros para os profissionais de 

informática que sejam bons empreendedores e não tenham medo de arriscar. 

No capítulo 2, será apresentado um histórico da evolução e como funciona 

a telefonia e a informática, quebrando assim, uma barreira de conhecimento que 

separa as duas áreas da tecnologia que caminharam em paralelo apenas com a 

finalidade de ficar sob o controle de grandes empresas de telefonia. 

No capítulo 3, serão apresentados alguns equipamentos necessários para se 

fazer a integração entre um computador e uma central telefônica. Será mostrado 

também, como um sistema de informática pode oferecer um serviço de telefonia. 

Uma visão de custos comparativos entre uma solução proprietária e uma 

solução desenvolvida com equipamentos de informática genéricos, serão 

apresentados no capítulo 4, assim como as vantagens de uma solução “aberta” 

como a “liberdade de escolha” de fornecedores, equipamentos e serviços. 

Por fim, uma conclusão deste quadro que se formou desde o surgimento 

do primeiro telefone até os dias de hoje e uma previsão para o futuro, será 

comentada no capítulo 5. 
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2.  A Telefonia e a Informática 

A comunicação está entre uma das necessidades básicas do ser humano. A 

evolução tecnológica, em seu caminhar infinito, busca facilitar cada vez mais a 

comunicação. Os principais obstáculos encontrados nesta busca são: 

- A dificuldade de levar a informação da origem até o destino. 

- A perda de qualidade no transporte. 

- A quantidade de informações suportada pelos meios. 

- A velocidade. 

- A segurança de informações. 
 

2.1 Histórico dos sistemas de telecomunicações 
 

Com a invenção do telefone, uma grande evolução na área de 

comunicações foi conquistada. Os problemas com a velocidade de transporte de 

informações, com a distância e com a confiabilidade das informações foram 

radicalmente minimizados. 

No início da telefonia, cada telefone necessitava ter um par de fios para 

cada destino possível. Esta necessidade de fios inviabilizou, em pouco tempo, a 

expansão da rede telefônica. Veja na figura 2.1 um esquema de conexões 

utilizando esta tecnologia. 

Devido à necessidade de se ter um fio para cada telefone disponível, a 
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instalação de cada novo telefone tornava-se cada vez mais difícil e dispendiosa, 

pois era necessário instalar um par de fios unindo este novo telefone a cada 

telefone já existente, formando uma verdadeira rede de fios cada vez mais 

volumosa e de difícil manutenção. 
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Figura 2.1 - Uma Rede Telefônica com 8 Terminais (NETO,2003) 

Esta dificuldade motivou o desenvolvimento das primeiras centrais 

telefônicas que possuíam a função de comutação das chamadas. Era necessária a 

intervenção de uma telefonista que identificava quando um telefone era retirado 

do gancho “ligado”, acendendo uma lâmpada na central telefônica. A telefonista 

perguntava com quem desejava falar e após a identificação conectava o seu fio ao 

fio destino. A central telefônica permanecia com as luzes das duas linhas acesas, 

enquanto os dois telefones permanecessem fora do gancho, apagando quando 

eram colocados no gancho “desligados” (FERRARI,2002).  
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Esta nova tecnologia apenas concentrou as comutações necessárias para se 

completar uma chamada, dando assim o nome “central comutadora telefônica”, 

como mostra a figura 2.2. Esta função e este nome ainda se mantêm até os dias de 

hoje. 
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Figura 2. 2 - Central Comutadora (NETO,2003) 

Este conceito de comutação permanece até hoje, a evolução apenas 

automatizou estas comutações, criou arquivos de registros das chamadas, 

utilizados para fazer a cobrança das chamadas realizadas e permitiu que longas 

distâncias fossem alcançadas através da comunicação entre centrais. 

Com a abertura do mercado de telecomunicações, antes monopolizado, a 

concorrência provocou uma corrida para a evolução e fornecimento de novos 

produtos. Os primeiros passos para essa nova era foram: digitalização das centrais 

telefônicas e a inclusão de sistemas de informática na comunicação.  

Com a informática, uma enorme quantidade de serviços adicionais à 
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comunicação foi criada, entre eles encontram-se: Secretária Eletrônica, Pré-Pago, 

Correio de Voz, Busca Automática, Tele-Mensagens, Redes Virtuais Privadas e 

outros que necessitam processamento de dados ou um pouco de inteligência 

computacional. 

Os fabricantes de centrais telefônicas não acompanharam esta evolução, e 

criam enormes dificuldades tentando manter em suas mãos o mercado de 

telecomunicações. 

As centrais possuem um sistema proprietário de cada fabricante e estes 

foram projetados para fazer a comutação e não outros serviços. Devido a estes 

fatos, qualquer pedido de implementação de novos serviços deve ser feito aos 

fabricantes destas centrais, e estes por serem os únicos detentores da tecnologia, 

cobram valores abusivos. 

A evolução da informática permitiu ao computador entrar como um filtro 

entre a comunicação das centrais, possibilitando infinitos serviços a um custo 

extremamente inferior aos passados pelas fabricantes das centrais. Veja o esquema 

de conexão na figura 2.3. 

IBM

CENTRAL

IBM

CENTRAL

COMPUTADOR

E1 E1E1

E1

E1

E1

 
Figura 2. 3 - Conexão de Computadores a Centrais Telefônicas 

A comunicação entre a central telefônica e o computador é feita através 
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dos protocolos utilizados nas centrais para comunicação com outras centrais. 

Devido ao fato destes protocolos não serem proprietários, fabricantes de placas 

para computadores desenvolveram placas capazes de “conversar” com as centrais, 

simulando uma central, mas com a possibilidade de desenvolvimento de 

programas a um custo baixo, limitado apenas pela criatividade do programador. 

Até recentemente, as duas tecnologias evoluíram separadas. Mas agora, 

com a entrada da informática no mundo da telefonia, esta evolução será em 

conjunto. Isso possibilitará uma nova era nas telecomunicações, levando ao que é 

chamado de “convergência de redes e serviços”. Não só se unirão duas 

tecnologias, mas se criarão novas possibilidades de produtos, antes indisponíveis 

ou inviáveis por ter um custo muito alto ou por ter grande dificuldade de 

implementação. Alguns serviços já existentes são: (NETO,2003) 

• Distribuição automática de chamadas; 

• Vídeo-conferência; 

• Pré-pago; 

• Correio de voz e vídeo; 

• Internet; 

• Tv a cabo; 

• Voz sobre IP; 

• Tele-medicina; 

• Tele-educação. 

• Tele-votos; 

• Redes virtuais de telefonia; 

• Homeshopping; 

• Homebank 

• Telemetria 

A Convergência traz várias vantagens para todos os usuários e também 
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para as empresas prestadoras de serviços tanto de telefonia quanto de informática. 

A convergência possibilita grande capacidade de expansão, qualidade de serviço, 

possibilidade de integração e monitoramento de todo o sistema. Além disso, ela 

proporciona agilidade e flexibilidade no atendimento a seus usuários, segurança, 

soluções sob medida e custos menores. 

2.2 Como é feita a integração 

Para que um computador consiga se comunicar com as centrais, será 

necessária uma placa que possibilite a implementação do protocolo de 

comunicação das centrais no computador. Alguns fabricantes como a Intel e a 

Aculab já disponibilizaram placas com estes recursos no mercado.  

Com os trabalhos de padronização internacional, a comunicação ficou 

mais fácil, pois uma vez implementado o protocolo padrão, este serviria para 

comunicar-se com qualquer central. Em maio de 1983, finalmente foi aprovado 

sob forma de padrão internacional o ISO 7498, que especifica a arquitetura básica 

para sistemas abertos. Foi adotada a arquitetura OSI e alguns protocolos foram 

desenvolvidos como o  SS7 com o INAP e ISUP, o X.25, SDLC, HDLC, BSC. 

Um computador padrão de mercado, até mesmo um micro pessoal com o 

sistema operacional Windows ou Unix mais uma placa de comunicação com 

centrais telefônicas da Intel ou da Aculab é suficiente para que seja feita a 

integração. Uma conexão através de uma linha E1 da central telefônica até a placa 

no computador irá permitir que um aplicativo qualquer no micro assuma o 

controle total das chamadas telefônicas, permitindo assim que novos recursos 

sejam acrescentados à telefonia. A criatividade da equipe de programação deste 

computador será o principal limitador desta integração. 
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2.3 O Presente e o Futuro 

Com a evolução tecnológica na área de compressão de som e imagem, o 

mercado tem se direcionado para o transporte de áudio e vídeo através da internet. 

Uma tecnologia que está se firmando no mercado é a VoIP (Voice over IP). Com 

esta tecnologia é possível realizar chamadas interurbanas e até mesmo 

internacionais a preços de chamadas locais.(CROCA,2001) 

Prevê-se que num prazo relativamente curto o VoIP venha a revolucionar a 

indústria de telecomunicações. As vantagens do VoIP não se limitam só aos 

custos das chamadas, a rede é mais flexível e as possibilidades de novos serviços 

são extraordinárias.(CROCA,2001) 

A convergência tecnológica não é um tema recente. As empresas 

começaram a estudar este conceito desde a década de 80.  Já naquela época, o que 

se buscava em convergência era uma fórmula para se otimizar os meios de 

comunicação, através de equipamentos conversores ou de  sistemas que 

permitissem o tráfego de diferentes tipos de dados pelas mesmas vias. 

Atualmente, convergência é algo bem mais abrangente, como a integração de 

diferentes redes, equipamentos e serviços, como voz, imagens e dados. 

(NGNC,2003). Um exemplo simples que mostra o início desta convergência é a 

Videoconferência. 

Para que um modelo de convergência seja bem sucedido, como todo 

produto que se disponibiliza no mercado, tem que ser ágil e ter a capacidade de se 

antecipar aos desejos e necessidades dos clientes. Para isto, os fornecedores deste 

serviço deverão estar preparados para desenvolver e disponibilizar novas soluções 

de forma mais rápida ou com qualidade e custos inferiores aos de seus 

concorrentes. Terão também que se adaptar ao curto ciclo de vida dessas soluções. 

(NGNC,2003) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

10  

De acordo com o Next Generation Center, uma das maiores fontes de 

receita do novo modelo serão os serviços de voz sobre IP (voIP) que deverão 

totalizar US$10 bilhões em 2005. Os investimentos necessários para viabilizar os 

projetos de construção de novas redes baseadas no conceito de NGN podem ser de 

15% a 30% menores aos das tecnologias tradicionais. Outro ganho significativo é 

deixar as operadoras com maior liberdade de escolha em relação a fornecedores 

de equipamentos, serviços e softwares, eliminando a dependência de um único 

fornecedor. O mercado chave para a disseminação dos novos serviços NGNs  

deverá ser formado substancialmente pelas pequenas e médias 

empresas.(NGNC,2003) 

Produtos que utilizam os conceitos de NGN já são facilmente encontrados 

no mercado brasileiro e fornecidos por diversas empresas. Os smartphones que 

combinam funções de telefone celular, PDA Personal Digital Assistant, máquinas 

fotográficas, receptores de rádio, TVs estão entre os objetos mais desejados pelos 

consumidores de tecnologia. 

A Nokia, por exemplo, uma das pioneiras no fornecimento de 

equipamentos de telecomunicações, disponibilizou um aparelho chamado  

MediaScreem que incorpora a convergência entre três tecnologias: televisão, 

telecomunicação e informática. 

Segundo pesquisa realizada pela Siemens com mais de 30 operadoras de 

serviços de telecomunicações de todo o mundo, existe uma equivalência de 

tráfego gerado por serviços de dados e serviços de voz. Entretanto, 80% do 

faturamento é proveniente dos serviços de voz. A mesma pesquisa mostra que 

existe uma tendência de crescimento vertiginoso dos serviços de banda larga. Eles 

responderão por 60% do faturamento em 2005.(SIEMENS,2001) 

Em pouco tempo a tecnologia IP passará a ser o ambiente dominante para 
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o transporte de serviços por pacotes, possibilitando maior flexibilidade no 

provimento de novos serviços multimídia e de banda larga.  Desta forma, a 

migração de plataformas de telecomunicações para um ambiente que associe 

vantagens tecnológicas do protocolo IP às vantagens das tecnologias de 

telecomunicações tradicionais (confiabilidade, desempenho e proteção de rede) é 

um fator para o sucesso futuro de empreendimentos nos seguimentos de 

operadoras de serviços de telecomunicações e corporativo. (NGNC,2003) 

Já existe uma enorme massa crítica de usuários que viabiliza a construção 

de redes NGN pelas operadoras de serviços de telecomunicações. Segundo 

pesquisa realizada pela Siemens no Brasil, em 3200 pequenas e médias empresas, 

cerca de 30% planejam migrar suas redes corporativas para um ambiente 

convergente nos próximos anos, enquanto 15% já optaram pela migração. 

(NGNC,2003) 

Certamente, nenhuma operadora de telefonia deseja abandonar as atuais 

vantagens, segurança, características e grandes investimentos realizados no atual 

ambiente de telecomunicações, mas associá-las às vantagens do ambiente IP, que 

permite maior flexibilidade, menor custo e rapidez no provimento de serviços de 

dados de banda larga. 
 
 
 
 
“É a oportunidade e desafio para quem pensa: ter idéias e colocá-las 
em prática. Existem recursos no mercado financeiro nacional e 
internacional para alavancar iniciativas de base intelectual. Cérebros 
que percebam como a estratégia digital se coloca para dominação do 
mercado, entendendo que este é um processo irreversível, onde a 
questão da digitalização vai caminhar solta, onde os processos de 
comunicação dentro da rede serão cada vez mais utilizados e a lógica 
é entender como a estratégia digital pode ser utilizada em todo e 
qualquer nicho de mercado e aplicações (mercado orientado, 
comércio, saúde, educação, informações, demandas sociais, questões 
psicológicas, etc.)” (Abraham Chachamivits) 
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2.4 Conclusão 

A informática e a telefonia são duas tecnologias que caminharam em 

paralelo por um longo período. A integração entre estas tecnologias é cada vez 

maior. A fusão destas duas tecnologias já esta acontecendo através das chamadas 

“Redes de Próxima Geração” ou NGN – Next Generation Network. Esta fusão 

abre um mercado enorme e altamente rentável, principalmente para as empresas 

de informática que primeiro entrarem nesta área, pois existe uma demanda muito 

grande para produtos antes só possíveis de serem desenvolvidos por detentores de 

tecnologias proprietárias e por este motivo, cobravam valores extremamente altos 

por qualquer implementação ou alteração de produtos. As primeiras empresas de 

informática que entrarem nesta área, terão um grande mercado consumidor, não 

terão muitos concorrentes e já terão à disposição ferramentas para realizar e 

facilitar a integração com a telefonia. Pode-se dizer que a convergência é 

inevitável. 

No próximo capítulo será apresentado como fazer a integração entre estas 

duas tecnologias, seus requisitos, alguns hardwares e serão citados alguns 

exemplos desta integração.   
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3. A Integração 
 
 

“Em breve nossas casas poderão se tornar centros convergentes de 
entretenimento, saúde, educação e negócios. Televisões interativas oferecerão 
a conveniência de assistirmos a um filme favorito no horário que nos for mais 
oportuno. Sistemas de videoconferência permitirão realizar reuniões sem que 
as pessoas precisem se deslocar do escritório. Aulas com renomados 
professores de escolas estrangeiras poderão ser assistidas em casa através da 
Internet. Consultas médicas e diagnósticos remotos serão disponibilizados 
por especialistas de qualquer parte do mundo ao tempo de um clic no mouse. 
Muitos desses recursos já estão sendo usados na pratica, mas poderão ser 
melhorados e potencializados através dos sistemas convergentes.” 
(NGNC,2003) 

As telecomunicações estão em uma fase de grandes mudanças, a cada dia 

que passa, sua evolução faz com que se confundam cada vez mais com a 

computação. As industrias de comunicação e de informática vão convergindo e se 

unindo rapidamente em busca de um objetivo comum: modernização, 

automatização e otimização de seus sistemas. A convergência é inevitável, ela 

combina as vantagens da telefonia com a informática, aproveitando toda a 

evolução que a internet trouxe ao mundo da informática e sua flexibilidade para 

desenvolvimento de sistemas.(CROCA,2001). 

3.1 Requisitos básicos para a integração 

A forma que o homem se comunica com o mundo é totalmente analógica. 

Todos os sentidos do homem são analógicos. A fala, a audição, a visão e a escrita 

são os principais meios de comunicação do homem. Estas formas de comunicação 

podem ser digitalizadas, ou seja, podem ser convertidas ou emuladas em um novo 

formato capaz de ser transportado por equipamentos de comunicação utilizados na 
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convergência tecnológica. Para que a convergência tecnológica entre as 

telecomunicações e a informática seja possível e viável, torna-se imprescindível o 

processo de digitalização da telefonia. (CHACHAMIVITS,2003) 

A evolução da informática possibilitou a miniaturização de seus 

componentes eletrônicos e aumentou de forma espantosa as capacidades de 

processamento e de armazenamento, mantendo a cada nova geração de máquinas 

os mesmos preços praticados no lançamento da geração anterior. Esta evolução 

extraordinária possibilitou a total digitalização da informação, com custos 

acessíveis, recurso este necessário para que estas informações possam ser 

transmitidas através de uma rede de computadores. Cada celular, cada 

computador, cada equipamento eletrônico em geral, está se tornando acessível 

através de um endereço IP. Os equipamentos que possuem algum circuito 

eletrônico e que possa exercer alguma atividade comandada remotamente ou por 

um outro equipamento, estão sendo lançados no mercado com recursos de 

conexão em rede e com possibilidade de identificação através de um endereço IP, 

com isto,  através da Internet, será possível comandar o funcionamento da maioria 

destes produtos estando em qualquer lugar que tenha acesso à Internet ou à rede 

em que estes equipamentos estejam ligados..(CHACHAMIVITS,2003) 

Em todo o Brasil, a maior parte do sistema telefônico encontra-se 

digitalizado, com exceção da ligação entre o utilizador final de um telefone fixo à 

sua central telefônica. Atualmente, o sistema de comunicação está mais seguro e 

possui mais recursos e o sistema de sinalização, ou seja, o protocolo de 

comunicação entre equipamentos utilizado, passou a ser o SS7 – Sistema de 

Sinalização Número Sete.(CROCA,2001) 

3.2 Protocolos mais utilizados 

Entende-se por “sinalização” ao protocolo utilizado para comunicação 

entre centrais telefônicas. Protocolo é o conjunto de regras estabelecidas para que 
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se tenha um entendimento na comunicação entre dois pontos quaisquer. 

A sinalização entre as centrais telefônicas pode ser de duas formas: “Canal 

Associado” ou “Canal Comum”. 

No Brasil, normalmente as chamadas telefônicas trafegam pela rede 

através de feixes de 2Mbps, chamados E1. Os E1s são formados por 32 canais de 

64Kbps cada um. Trinta destes canais são utilizados para chamadas telefônicas 

e/ou informações de sinalização. 

As centrais antigas, conhecidas como crossbar ou passo-a-passo, usam a 

sinalização por canal associado. Nestas centrais, a sinalização consiste de sinais 

acústicos que são trocados durante o estabelecimento e fim de uma ligação. 

Quando o telefone que origina a chamada, também conhecido como assinante A 

inicia a discagem do numero para o qual deseja fazer a chamada, a central de 

origem  interpreta o número discado pelo mesmo canal utilizado pela chamada até 

que a chamada seja completada. Daí o nome de canal associado, a voz e a 

sinalização são enviadas pelo mesmo canal. (FERRARI,2002). 

Nas centrais digitais, conhecidas como CPA, o funcionamento é um pouco 

diferente do funcionamento das centrais mais antigas (crossbar ou passo a passo). 

Elas devem ser capazes de reconhecer a sinalização antiga, mas quando duas 

CPAs comunicam entre si, elas normalmente utilizam uma sinalização diferente, a 

sinalização por canal comum. Nesta sinalização, do feixe E1, trinta canais são 

utilizados para voz, um utilizado para sincronismo e outro para as informações de 

sinalização de todas as chamadas telefônicas do feixe. Por isso é chamado de 

“canal comum”. Todas as chamadas utilizam um canal comum para sua 

sinalização. Este tipo de sinalização recebe no Brasil o nome “Sinalização por 

Canal Comum Número 7 (SCC7)” e é uma mistura dos padrões europeu (ITU-T 

N7) e americano (SS7). 
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Exemplos de protocolos SCC utilizados no Brasil: (FERRARI,2002) 

 

• TUP: Entroncamento entre centrais; 

• ISUP: Entroncamento entre centrais e serviços RDSI; 

• ISUP- BR: Entroncamento entre centrais e serviços RDSI para o 

Brasil; 

• V5. 2: Entroncamento entre remoto e central mãe de diferentes 

tecnologias, visto que é um protocolo aberto; 

• IS41C: Telefonia móvel; 

• INAP- BR: Serviços de Rede Inteligente para o Brasil; 

• ISDN : Rede Digital de Serviços Integrados; 

O IP (Internet Protocol) é o protocolo pelo qual os dados são enviados de 

um computador para outro na Internet. Cada computador conectado à internet, 

também chamado de host, possui pelo menos um endereço IP que o identifica de 

forma única na rede Internet.(CROCA,2001). 

O protocolo SIP (Session Initiation Protocol) permite integrar as 

características dos serviços de voz com as características do ambiente internet. O 

SIP designa uma identificação ao usuário final e não ao equipamento utilizado, 

resultando em mobilidade pessoal. Desta forma, o usuário pode se comunicar de 

qualquer local (trabalho, casa, hotel, rodovia,etc), por qualquer rede (celular, 

telefônica fixa, informática, etc) em qualquer situação, tendo sua identidade 

pessoal automaticamente detectada.(NGNC,2003). 

3.3 Os primeiros sistemas a utilizarem a integração 

As Redes Inteligentes (IN) surgiram em meados dos anos 80, devido à 

grande necessidade de introduzir novos serviços, padronizar redes, garantir sua 

interoperabilidade e aumentar a competição entre operadoras.(NETO,2003).  
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O conceito de IN permite uma separação clara entre funções de telefonia e 

de informática, unindo estes dois serviços em uma única plataforma de serviços. 

Os serviços de informática são fornecidos por equipamentos chamados SCP 

Service Control Points. Vários serviços são fornecidos por esta tecnologia, por 

exemplo: Lista Verde, Lista Negra, 0800, 0300, Cartões de chamadas pré-pagos, 

Fila de espera, Busca automática, Número pessoal, etc. A comunicação entre os 

nós de comutação (central telefônica) e o SCP é feita através do protocolo INAP 

Intelligent Network Application Part que pode ser executado sobre o sistema de 

sinalização SS7 ou sobre IP. 

As redes Inteligentes trouxeram várias vantagens, como a introdução 

rápida de novos serviços, facilidade na configuração de serviços, 

interoperabilidade entre sistemas de fabricantes diferentes, implementação 

modular. (CROCA,2003). 

3.4 Placas para conexão 

A Intel/Dialogic possui várias placas para a integração entre a informática 

e a telefonia, entre elas a série  “DM IP Series Release 5.1”. Seus principais 

benefícios e recursos são: 

• Possui conexão com centrais telefônicas através de feixes E1 ou T1 

e conexão com redes Ethernet em uma única e simples placa. 

• Possui compatibilidade com ITU-T H.323, TCP/IP, UDP e 

RTP/RTCP. 

• Suporta os protocolos IP padrões e os emergentes como SIP, 

MGCP e Megaco H.248. 

• (CSP) – Continuous Speech Processing – Processamento de voz 

contínua, para soluções de portais de voz. 

• Multicast para otimização de tamanho de banda IP. 

• Suporte a APIs. 
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• APIs de alto nível para desenvolvimento de aplicações em pouco 

tempo. 

• Protocolo SNMP para suporte e manutenção remota. 

• Possui capacidade de gravação e execução de arquivos voz e sinais 

DTMF, geração de tons, controle de volume, tolerância a ruídos em 

ambas interfaces, IP e PSTN.(INTEL,2003) 

Algumas aplicações para esta placa: 

• Serviços de mensagens de voz e conferência via IP. 

• Serviços de resposta de voz (IVR). 

• CRM e “Help desk” 

• Portais de Voz 

• Fax sobre IP. 

• Voz sobre IP. 

Esta placa funciona nos sistemas operacionais Windows NT, Windows 

2000, Linux e Solaris Ultra Sparc.(INTEL,2003) 

A Aculab, outro grande fabricante, também possui várias placas para a 

integração da informática com a telefonia. Uma série de placas, conhecidas como 

Aculab´s IP telephony cards oferecem funcionalidade completa para serviços de 

integração.  

Alguns de seus recursos são: 

• 30,60 ou 90 canais de telefonia via IP. 

• Interfaces de  rede redundantes 10/100 BASE-T. 

• Facilidades de programação via APIs. 

• Transferência de chamadas. 

• Detecção de atividade de voz 

• Detecção e geração de tons DTMF 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

19  

• Permite que mais de uma placa seja usada na mesma CPU. 

• Conexão Ethernet 10/100 BASE-T redundante. 

• Conexão opcional para 1,2,3 ou 4 E1s ou T1s. 

• Sinalização SS7 e variações.(ACULAB,2003) 

3.5 Conclusão 

A evolução ocorrida nas áreas de informática e telefonia permitiu a união  

destas duas tecnologias a custos relativamente baixos, permitindo que  novos 

produtos sejam desenvolvidos e disponibilizados no mercado de forma ágil e 

competitiva em questões de custo e flexibilidade. Com um computador  simples,  

encontrado em qualquer loja de informática, sem nenhum recurso especial ou 

poder de processamento avançado, e uma placa para conexão com centrais 

telefônicas, é possível o desenvolvimento de aplicações que levarão ao mundo das 

telecomunicações flexibilidade e inovações antes só conseguidas com os próprios 

fornecedores das centrais telefônicas, através de soluções proprietárias e de grande 

custo. 

O Sistema Pré-pago é um bom exemplo da integração. Ele será estudado 

no próximo capítulo, com o objetivo de se avaliar os custos de sua implementação 

nas duas plataformas. 
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4. Soluções Proprietárias de Telefonia X Soluções de 
Informática 

 

Neste capítulo, será apresentado uma comparação de custos de um sistema 

proprietário com um sistema desenvolvido com equipamentos comuns como os 

computadores de arquitetura Intel e as placas de comunicação entre computadores 

e centrais telefônicas apresentadas no capítulo 3. 

Vários sistemas poderiam ser utilizados para esta comparação, entre eles 

os mais indicados são as Redes Privadas Virtuais, por ser o que possui maior 

número de novos recursos desejados pelo mercado e o Serviço Pré-Pago, por ser 

um serviço em expansão para diversos produtos, como a telefonia celular, a 

telefonia fixa, os acessos à Internet e até mesmo os cartões de crédito. 

4.1 Soluções em Plataformas de serviços de telefonia 

A primeira aquisição de uma plataforma sempre possui um valor elevado, 

visto que nesta aquisição estão envolvidos os custos do fornecedor de 

desenvolvimento e adaptação da solução às necessidades de cada cliente. 

Sendo as soluções proprietárias de cada fornecedor, o cliente fica 

dependente daquela solução e sem poder de negociação, fazendo com que os 

valores das próximas aquisições e adequações sejam muito altos. 

Devido a diversidade de variáveis necessárias para compor o custo de 
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aquisição de uma plataforma de pré-pago será mostrando um custo estimado 

considerando a seguinte especificação e funcionalidades: 

4.1.1 O Sistema de telefonia Pré-pago 
 

Como um bom exemplo de sistema de telefonia, será apresentado o 

serviço pré-pago. Este serviço funciona em plataformas proprietárias oferecidas 

por alguns poucos fornecedores, por exemplo a Unisys. 

O funcionamento do serviço pré pago, utilizando uma visão macro, é 

muito simples, um banco de dados armazena as informações de cartões 

disponíveis, telefones e saldos, um processamento on-line controla a duração das 

chamadas e o saldo de cada telefone. A figura 4.1 ilustra o funcionamento deste 

sistema. 

 
Figura 4.4 – O Funcionamento do Pré-Pago. 

 
 
De acordo com pedidos de orçamento realizado por uma companhia 

telefônica do Triângulo Mineiro, os dados necessários para atender seus clientes 

serão utilizados como referência para configuração de dois sistemas, um 

proprietário e outro montado com recursos facilmente encontrados no mercado. 
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Parâmetros de configuração utilizados nas soluções: 

Sistema Pré-pago Perfil Contratado 
Total minutos/mês: 2.820.500 
Total minutos/mês completados: 1.974.350 
Taxa de completamento de chamadas: 70% 
Duração média da chamada: 120s 

 

Em algumas situações as necessidades particulares de cada empresa 

podem fazer com que o preço de uma aplicação padrão de um fornecedor possa 

duplicar ou até triplicar, portanto foram consideradas algumas funcionalidades 

que não provocam muitas customizações e conseqüentemente aumento de preços. 

 

4.1.1.1  Características da solução 

Uma lista com várias características desejadas no funcionamento do 

sistema pré-pago foi passada para os fornecedores das soluções proprietárias com 

o propósito de serem inclusos seus custos de implementação ou customização no 

produto final. Também, foi considerado o seu tempo de desenvolvimento no caso 

de um sistema desenvolvido pela própria companhia telefônica ou por uma 

empresa de desenvolvimento de sistemas. Os principais requerimentos foram: 
 

• Possua sistema aberto e flexível; 

• Possua suporte nacional; 

• Tecnologia já em uso - em grande escala; 

• interface e protocolos padrões; 

• Facilidade de programação e de controle de novas numerações para 

os telefones pré-pagos; 

• Espelhamento de todos os processos do sistema (redundância) - 

software e hardware - todos os níveis; 
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• Controle de acesso de usuários no sistema; 

• Sistemas gerenciais; 

• API’s para débito de serviços e habilitação em lote de telefones; 

• Processos de bloqueio, desbloqueio e cancelamentos automáticos; 

• Serviços especiais - igual ao telefone comum - facilidades CPA; 

• Frases de interação com o usuário customizáveis; 

• Emissão de contas para clientes; 

• Cadastramento de clientes; 

• Atendimento as resoluções específicas de telefonia (ex. celular 

resolução 226,  chamada gratuita com tempo inferior a x minutos 

configuráveis); 

• Módulo de gerenciamento de fraudes; 

• Processo seguro de geração de PIN´s - utilizando processos de 

criptografia; 

• Cartões de valores e prazos diferenciados e conceito de bônus; 

• Controle de bônus com prazo de expiração; 

• Menu de acesso flexível e de fácil entendimento para o usuário; 

• Tarifação em tempo real; 

• Planos de tarifas diferenciados configurados via opção de voz do 

sistema; 

• Possibilidade de oferecimento de Roaming para os nossos clientes 

no caso de celular; 

• Controle de horário diferenciado para regiões com fusos horários 

diferentes; 

• Aceitar  números telefônicos de 7 ou 8 dígitos; 

• Consistência de base entre a Central e plataforma Pré-Pago; 
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• Sistema de backup; 

• Armazenamento dos dados de telefones cancelados; 

• Ativação de PIN´s unitários, por pequenos lotes e pelo lote total 

gerado, seja manualmente ou através de arquivos gerados; 

• Os PIN´s precisam estar relacionados a um número de lote; 

• Unidades de backup do equipamento; 

• Tarifas diferentes para números diferentes; 

• A plataforma deve estar homologada na Anatel; 

• Facilidade de resolução de problemas a nível operacional; 

• Documentação da plataforma. 

4.1.2 Valor de aquisição: 

A proposta de uma solução proprietária, enviada por um fornecedor de 

produtos de informática e por isso, a única que conseguiu atender a todos os 

requisitos e ainda a um valor muito inferior à de seus concorrentes que são 

fornecedores de soluções de telefonia possui os seguintes valores: 

Valor em Moeda Americana:    US$ 902.771,32 

Valor em Moeda Nacional: (US$1,00 = R$2,84) R$ 2.563.870,54 

O custo de manutenção mensal, não incluso o custo de operação desta 

plataforma, foi oferecido por R$ 6.000,00 reais. 

4.2 Sistema de informática 

Existe um grande número de profissionais qualificados no mercado 

capazes de modelar e desenvolver um sistema como o Pré-pago.   
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Uma grande variedade de servidores e interfaces E1 que atendem a 

especificação de sistemas como o Pré-pago, também, são facilmente encontrados 

no mercado nacional. 

Existe uma grande disponibilidade de recursos e equipamentos que 

permitem o desenvolvimento de diversos serviços com custos muitos inferiores 

aos de soluções prontas e proprietárias. 

Considerando as mesmas configurações e funcionalidades da aplicação de 

Pré-pago apresentada para o sistema proprietário, foram calculados quais seriam 

os custos aproximados de desenvolvimento para uma solução “aberta” de 

informática. Estes custos foram baseados em orçamento realizado na página da 

internet da IBM Brasil no mês outubro de 2003, em propostas de placas enviadas 

para a companhia telefônica e em salários médios de programadores e analistas de 

sistemas. 

Custo de mão-de-obra (12 meses):    

1 analista/mês:        4.500,00 

2 progamadores/mês: 2 x 2.300,00 

 

Total da mão de obra (desenvolvimento e testes):     109.200,00 

Custo da interface E1 Dialogic: US8.170,00 ~       23.300,00 

Custo Servidor IBM com acessórios:                  100.000,00  

   

Total em moeda nacional :                                        R$ 232.500,00 

Total em moeda americana (US$1,00 = R$2,84)     US$ 81.866,00    

O servidor considerado para utilização com este produto é um 

equipamento de tecnologia avançada com alta disponibilidade e segurança. Os 
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equipamentos e seus preços são:  

• Um Servidor xSeries 255, código na IBM: 868591XLM, ele possui 

processador Intel Xeon 2.80GHZ, 1GB de memória podendo 

chegar a 24GB. Preço fornecido pela IBM = R$56.970,64. 

• Um Controlador ServerRAID-4Mx Ultra160 SCSI, código na 

IBM: 06P5736. Preço fornecido pela IBM = R$4.116,62. 

• Um monitor CRT Essential, Preço IBM = R461,05. 

• Quatro discos rígidos IBM 146,8 GB 10K rpm Ultra320 SCSI Hot-

Swap HDD, código 32P0728. Preço fornecido pela IBM = 

R$4.845,89. 

• Um gravador de DVDs IBM Multi-Gravador (DVD/CD), código 

22P7015. Preço fornecido pela IBM = R$2.129,55. 

Todos estes equipamentos ficariam em R$68.523,75. Os equipamentos 

podem ser outros, de outras marcas e podem ser adicionados outros acessórios e 

softwares, portanto, foi considerado um valor maior para que se tenha uma 

segurança em relação ao preço destas diferenças de configuração do servidor. O 

valor R$100.000,00 foi considerado suficiente. 

  

4.3 Vantagens de desenvolver uma solução de informática: 

Todos os custo de adequações na aplicação original são descartados, pois a 

aplicação é desenvolvida de acordo com a necessidade da empresa. Os custos de 
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manutenção e up-grades de novas versões são menores e as alterações 

normalmente são mais simples. Há redução de custo devido a não necessidade de 

hardwares de tecnologias proprietárias. Não há também, a dependência de um 

único fornecedor que possui uma solução proprietária e existe grande facilidade 

de se encontrar novos fornecedores, pois se trata de uma tecnologia aberta e 

comum para empresas de desenvolvimento.de sistemas. 

Soluções de segurança podem ser adicionadas ao sistema de acordo com as 

normas e necessidades, todo o sistema fica mais flexível a novas implementações 

e a alterações. O sistema é modelado e desenvolvido nas dimensões exatas da 

empresa que o encomenda. 

4.4 Desvantagem de desenvolver uma solução de informática: 

A inovação tecnológica de uma solução desenvolvida em uma plataforma 

aberta fica por conta e risco da empresa que o contratou e da empresa que está 

desenvolvendo. O tempo gasto para se desenvolver, geralmente é muito maior que 

o tempo gasto para se fazer os ajustes de uma solução pronta. Erros de 

programação e de lógica podem ser cometidos e podem ser de difícil correção. 

4.5 Conclusão 

Este estudo mostrou que existe uma grande diferença de valores entre as 

soluções proprietárias e as desenvolvidas, além de outras vantagens como a 

facilidade de se encontrar mão de obra e equipamentos. 

A flexibilidade, o dimensionamento no tamanho exato das necessidades, a 

agilidade no desenvolvimento de novos recursos e a grande quantidade de 

fornecedores são características fortes na escolha de um sistema. As soluções 

abertas ganham em todos estes recursos, sendo superado em poucos outros, como 
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o tempo de implementação, o suporte, e a confiabilidade de um sistema já em 

utilização por outras empresas. 

Uma grande oportunidade de negócios existe para empresas que possuem 

idéias e disposição para explorar o mercado de telefonia. Esta área possui grande 

perspectiva de crescimento, ainda é pouco explorada e por este motivo, pode 

proporcionar grandes lucros. 
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5. Conclusão 
 

Os fornecedores de soluções proprietárias, geralmente possuem soluções 

fechadas, mas, completas. Devido a estas facilidades e devido à falta de 

concorrentes, estas soluções possuem custos altíssimos se comparados a uma 

solução desenvolvida por uma empresa de informática, as vantagens e 

desvantagens de cada tipo de solução devem ser consideradas, principalmente no 

que se refere à segurança, qualidade, confiabilidade e flexibilidade do sistema. 

Uma avaliação financeira foi realizada, uma grande diferença de valores 

existe, mas a dúvida se o sistema desenvolvido terá a mesma performance, a 

mesma segurança e a mesma confiabilidade e a garantia de um sistema 

proprietário permanece. Esta dúvida só poderá ser eliminada após o sistema estar 

pronto e será uma variável dependente de quem desenvolveu a aplicação e quais 

equipamentos foram utilizados. O profissional de informática que confiar em si 

mesmo, fizer um bom trabalho e utilizar equipamentos de qualidade, terá alguma 

dificuldade para quebrar a barreira do medo que as empresas possuem em arriscar 

comprar uma solução que não seja de um grande fornecedor, mas, terá 

argumentos e oportunidade de convencer e convencendo, terá um mercado 

altamente lucrativo e  carente de soluções inteligentes com custos compatíveis. 

Em um futuro próximo, as centrais telefonia serão substituídas por 

equipamentos de informática e as redes de transmissão serão genéricas, como a 

proposta das NGNs, e com isto, uma nova área de desenvolvimento de sistemas 

será necessária:  Sistemas de informática para a telefonia. 
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 O Homem sempre acha que o desconhecido ou o diferente é mais difícil 

que o que ele já conhece. A telefonia é uma área desconhecida para o profissional 

de informática, assim como a informática é desconhecida para o profissional de 

telefonia, isto cria uma barreira de resistência que deve ser quebrada para que a 

integração se torne mais rápida e lucrativa para ambos os lados. 

Um estudo onde mostra a implementação de uma comunicação simples 

entre um computador e uma central telefônica, com os códigos fontes e uma 

sugestão de serviço,  poderá ser o incentivo que os provedores de soluções estão 

esperando para esta nova etapa da tecnologia. 
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