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Resumo executivo 
 

As empresas de médio porte se esforçam muito para obter sucesso. E ter sucesso significa estar apto a tomar decisões 
de forma inteligente o tempo todo – o que inclui fazer as escolhas certas de tecnologia. A tecnologia deve capacitar 
as empresas de médio porte a atender às necessidades atuais de seus funcionários e clientes, permitindo também que 
se efetuem alterações simples, mas muito importantes, no futuro. A tecnologia deve dar respaldo às mudanças que 
ocorrem em uma empresa sem aumentar os respectivos riscos de fornecer um excelente atendimento ao cliente, 
envolvendo fornecedores e conduzindo vários processos comerciais corriqueiros. 

 
Alguns acreditam que a tecnologia de ponta tem preço mais elevado, mas pesquisas recentes da Analysys Mason 
demonstraram que essa premissa é falsa. Constatamos que a faixa média das empresas, com 500 usuários, pode 
adotar uma solução corporativa de comunicações unificadas (UC) completa e pronta para o futuro específica para 
empresas de médio porte,  por um custo menor que o das soluções da concorrência. Em um período de cinco anos, a 
solução Cisco Business Edition 6000 – uma solução de UC específica para o mercado de empresas de médio porte – 
custou US$ 40.000 menos do que a solução equivalente da ShoreTel e US$ 21.000 menos do que da Avaya. A figura 
1 mostra o custo total de propriedade (TCO) no período de cinco anos dessas três soluções de UC. 

 

 
Figura 1: Custo total de propriedade durante cinco anos do Cisco Business Edition 6000, do Avaya Aura Midsize 
Enterprise e do ShoreTel 12, para uma empresa com 500 usuários [fonte: Analysys Mason, 2012] 
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Recomendações para empresas de médio porte 
 
Ao escolher soluções locais de UC, as empresas de médio porte devem considerar diversos fatores, como preço, 
funcionalidades do produto, necessidades futuras da empresa e nível de expertise do parceiro de canal. 

 

•  Não parta do princípio de que a melhor tecnologia será sempre a mais cara. Quando uma empresa de médio 
porte escolhe uma solução de UC, os principais requisitos incluem qualidade, segurança e viabilidade no longo 
prazo, tanto para o produto quanto para o fornecedor que o oferece. Naturalmente, um preço competitivo é outro 
fator importante. E conforme demonstramos neste relatório, é possível adquirir a tecnologia de UC de alta 
qualidade da Cisco por um valor menor do que o das soluções da ShoreTel e da Avaya. 

 

•  Adquira uma solução que possa expandir e evoluir junto com a sua empresa. A solução implantada por uma 
empresa de médio porte hoje não será a solução que estará em funcionamento daqui a cinco anos. Ao longo do 
tempo, muitas empresas optarão por incorporar outros componentes de tecnologia à solução, como novas 
funcionalidades de contact center, comunicações com base em vídeo, conferências via Web, suporte à 
virtualização e ativação de mobilidade. Os principais fornecedores oferecem essas funcionalidades muitos anos 
antes de a empresa precisar delas, e isso significa que as mesmas terão sido bastante testadas e contarão com o 
suporte adequado antes da sua implantação na empresa. 

 

•  Escolha produtos de UC de um fornecedor que desenvolva soluções específicas para empresas de médio 
porte. Fornecedores como a Cisco criam soluções – neste caso, o Cisco Business Edition 6000 – 
especificamente para as empresas de médio porte e parceiros de canal que oferecem suporte a elas. Essas 
soluções são exclusivas, seguras e confiáveis para empresas com de100 a 1.000 usuários. 

 

•  Escolha produtos de UC que minimizem os custos de gerenciamento e administração. Os custos de 
implantação e suporte são responsáveis pela maior parte do TCO das três soluções de UC que analisamos. Assim, 
é importante encontrar um sistema que tenha ferramentas automatizadas de gerenciamento e administração, 
projetadas especificamente para a solução de UC. 

 

•  Implante uma solução de UC de um fornecedor que invista bastante em P&D. À medida que as 
necessidades das empresas no mercado de médio porte mudam com o tempo, é provável que elas queiram 
adicionar mais recursos e funcionalidades à solução de UC. Fornecedores que investem fortemente em P&D 
geralmente criam soluções que antecipam as necessidades de seus clientes, e, portanto, provavelmente já terão 
incorporado importantes adições à sua solução de UC, como conferência via Web e comunicação em vídeo. 

 

•  Procure fornecedores que ofereçam suporte a diversos dispositivos móveis e sistemas operacionais, 
particularmente se o seu departamento de TI precisa oferecer suporte a um ambiente do tipo Traga seu 
Próprio Dispositivo (BYOD). Os dispositivos móveis estão bem difundidos e são usados intensivamente por 
muitos funcionários. A disponibilização de funcionalidades em dispositivos móveis com todos os principais 
sistemas operacionais deve ser oferecida pela empresa como parte da solução de UC escolhida, e contar com 
suporte e oferecer baixo custo.  

 

•  Escolha um parceiro de canal que tenha excelentes qualificações para serviços profissionais. As 
qualificações em serviços profissionais e gerenciamento de projetos são importantes. As empresas devem tomar 
cuidado ao confiar implantações de tecnologia ao parceiro que oferecer os menores preços. Depois que a 
empresa decide comprar equipamentos de alta qualidade, não vale a pena correr riscos na hora da implantação. A 
tecnologia de UC está cada vez mais centrada na tecnologia em si e menos na voz. Assim, é essencial encontrar 
um parceiro de canal que entenda de virtualização, mensagens e outras áreas de TI que vão além dos serviços de 
voz tradicionais. 
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Liderança de mercado: uma estrutura 
 
Empresas bem-sucedidas entram no jogo para vencer. Vencer pode ter significados diferentes para cada empresa, e 
enquanto para algumas significa aumentar o lucro, para outras a meta é melhorar suas comunidades ou mudar o 
mundo. Mas como as empresas bem-sucedidas se tornam líderes em seus setores e comunidades? 

 
Elas se concentram em três aspectos: suas decisões comerciais, seus funcionários e seus clientes (como mostrado na 
figura 2): 

 

 
•  Decisões: Empresas bem-sucedidas tomam decisões comerciais com inteligência e coerência.  As melhores 

empresas escolhem uma estratégia sólida, criam planos de implantação anuais e desenvolvem táticas adequadas 
para alcançar suas metas. Além disso, tomam decisões que minimizam todos os tipos de riscos. E embora seja 
esperado que as empresas assumam algum nível de risco, há um equilíbrio saudável que deve ser alcançado por 
todas elas. 

 
•  Funcionários: Empresas bem-sucedidas reconhecem que seus funcionários são ativos da mais alta importância, 

e  usam a tecnologia para aumentar a eficiência deles por duas razões. Primeiro, porque a tecnologia permite que 
os funcionários executem suas tarefas de forma mais eficaz, o que reduz custos para a empresa. Segundo, porque 
ela ajuda os funcionários a inovarem, o que pode melhorar os produtos, serviços e processos comerciais da 
empresa, gerando maiores receitas e menores custos, ou até mesmo ambos. 

 
•  Clientes: Empresas que têm êxito tratam bem os seus clientes para gerar fidelidade e a vontade de comprar 

novamente. A tecnologia pode melhorar as interações diárias entre funcionários e clientes, e sua boa qualidade  
também pode ser um diferencial para os serviços fornecidos pela empresa. 

 
 
 

 
 
 Figura 2: Três  

aspectos das  
empresas bem-
sucedidas [fonte: 
Analysys Mason, 2012] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
As empresas que são líderes em seus mercados, comunidades e segmentos devem confiar em tecnologias que possam 
aprimorar o desempenho dos seus negócios. Empresas que escolhem soluções de tecnologia líderes de mercado estão 
tomando uma decisão inteligente, porque essas soluções oferecem flexibilidade aos funcionários, propiciam melhor 
atendimento ao cliente, e, no caso da solução Cisco que avaliamos, podem ainda custar menos que as soluções mais 
limitadas da ShoreTel e da Avaya. 
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Detalhes da nossa análise de TCO 
 
 
Quais soluções selecionamos para análise? 

 
A Analysys Mason examinou o custo de uma solução Cisco Business Edition 6000 em relação ao Avaya Aura for 
Midsize Enterprise e ao ShoreTel 12. Para fins desta análise, desenvolvemos cálculos de custo para uma empresa de 
500 usuários, típica do segmento de médio porte. Consideramos que a empresa tem uma sede e duas filiais. 

 
Asseguramos que os recursos e as funcionalidades das soluções avaliadas fossem os mais semelhantes possíveis, para 
que os custos dos diversos fornecedores pudessem ser comparados diretamente. Em alguns casos, isso foi bastante 
difícil, pois os líderes em fornecimento de tecnologia tendem a produzir soluções que oferecem maior flexibilidade 
do que as dos fornecedores com soluções mais limitadas. Consideramos os custos de hardware, implantação da 
solução, licenciamento de software e suporte contínuo para todas as soluções. 

 
Inicialmente, imaginamos que a empresa com 500 usuários implantaria uma solução razoavelmente simples de UC 
com integração de voz, correio de voz e telefonia móvel, e funcionalidades básicas de contact center. Também 
levamos em conta que ao longo de cinco anos, a empresa implantaria outras soluções comuns de UC, incluindo 
algumas funcionalidades mais avançadas de contact center, colaboração na Web e comunicação em vídeo de desktop 
de alta definição para alguns funcionários. É razoável supor que, à medida que crescerem e evoluírem, as empresas 
bem-sucedidas disponibilizarão novas tecnologias aos funcionários para aumentar sua produtividade e incentivar a 
inovação. 

 
A Avaya descreve sua solução como uma plataforma completa que ocupa um pequeno espaço físico. Seu produto 
engloba a base da telefonia IP, com complementos opcionais para contact center, UC, conferência de vídeo e 
mensagens. 

 
A ShoreTel descreve seu produto como uma solução completa e de baixo custo. Sua plataforma inclui os elementos 
básicos da telefonia IP e funcionalidades simples de contact center. A ShoreTel se preocupa em destacar sua garantia 
de TCO, alegando que seus produtos têm um TCO menor do que o das outras soluções equivalentes (veja a figura 3). 

 

 
Figura 3: Resumo das três soluções de UC avaliadas pela Analysys Mason [fonte: Analysys Mason, 2012] 
 

Nome da solução Posicionamento da solução pelo 
fornecedor 

Descrição dos recursos 

Cisco Business Edition 6000 Plataforma de UC com projeto de rede 
simples, de custo competitivo e 
desenvolvida para empresas de médio 
porte 

Recursos de voz, mensagens unificadas, 
mobilidade, presença, contact center e 
vídeo 

Avaya Aura for Midsize Enterprise Solução de plataforma de UC completa 
com pouca ocupação de espaço físico 

Voz com complementos para mensagens, 
contact center, UC e vídeo 

ShoreTel 12 Solução de UC completa e de baixo custo, 
garantia de TCO 

Voz e contact center simples com 
complemento para mobilidade 

 
 
 
 
A Cisco descreve sua solução Business Edition 6000 como uma plataforma de UC com projeto de rede simples para 
empresas de médio porte. A solução oferece aos clientes recursos de voz, mensagens unificadas, mobilidade, 
disponibilidade de presença, suporte a agentes de contact center e vídeo. A Cisco posiciona sua solução como uma 
opção com preço competitivo e melhor desempenho do que o das outras soluções em termos de qualidade, 
confiabilidade, recursos e capacidade de atualização. 
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O que nossa análise de TCO mostrou? 
 
De maneira geral, constatamos que a solução da Cisco custa US$ 40.000 menos que a solução da ShoreTel e 
US$ 21.000 menos que a solução da Avaya. Nossas conclusões estão detalhadas a seguir. 

 

 
•  As despesas de capital para equipamentos e software da solução Cisco Business Edition 6000 foram 14% 

menores do que as da ShoreTel e 4% menores do que as da Avaya. Essas despesas de capital são responsáveis 
por de 42% a 46% do TCO de uma solução de UC. Conforme as empresas de médio porte adicionam 
funcionalidades às suas soluções de UC – o que é normal ocorrer à medida que as necessidades dessas empresas 
mudam – a economia de custo da solução da Cisco aumentou. Por exemplo, o parceiro precisa integrar um 
sistema separado de vídeo de outro fornecedor ao produto ShoreTel 12, para poder oferecer uma solução de 
vídeo de desktop de alta definição a um cliente de empresa de médio porte. O produto ShoreTel 12 não oferece 
comunicação em  vídeo de desktop de alta definição, mas o produto Cisco Business Edition 6000 oferece. Além 
dos requisitos básicos, os preços e o portfólio de produtos atuais da Cisco levam em consideração os requisitos 
mais avançados de UC para empresas de médio porte em crescimento. E ao possibilitar que elas reutilizem 
diversos componentes de licenças de hardware e software enquanto se expandem, a Cisco busca minimizar para 
essas empresas os riscos financeiros associados às modificações de uma solução de UC. 

 
 
•  Os custos de implantação do sistema, 

associados à implantação, integração, 
planejamento e treinamento, variaram 
em apenas US$ 10.700 entre as 
soluções dos três fornecedores. Esses 
custos respondem por de 9% a 

 

"Com a Cisco, temos uma solução melhor do que pensávamos ter condições de 
obter." 
 

Jim Phillips  
Vice-presidente sênior e CIO Stanford Federal Credit Union 

12% do TCO das três soluções de UC analisadas. Além disso, é essencial encontrar parceiros altamente 
treinados, devidamente certificados e experientes para implantar as soluções. Constatamos que o custo da hora 
de parceiros qualificados era razoavelmente coerente entre os três fornecedores, embora as taxas dos parceiros 
da ShoreTel fossem um pouco mais baixas. No entanto, também constatamos que alguns parceiros com custo 
por hora mais altos estimam um total geral de horas menor para a implantação, mantendo dessa forma os custos 
de implantação no mesmo patamar. 

 
•  Os custos de suporte ao sistema associados à manutenção, a atualizações de software e ao suporte diário geral 

variaram apenas 3% entre as soluções dos três fornecedores, com a solução da Cisco oferecendo a alternativa de 
mais baixo custo quando comparada com a da ShoreTel e a da Avaya. Os custos de suporte ao sistema 
respondem por entre 45% e 47% do TCO de uma solução de UC. Esses custos são bastante consideráveis em um 
período de cinco anos, pois todas as soluções exigem algum nível de manutenção. Conforme a solução passa por 
modificações adicionais, soluções com recursos mais completos como a da Cisco exigem menos tempo de 
suporte ao sistema, pois foram especificamente desenvolvidas para as necessidades dinâmicas  das empresas  de 
médio porte. Outras soluções, que não foram desenvolvidas especificamente para esse mercado, podem enfrentar 
custos de suporte crescentes conforme a empresa adiciona recursos à sua solução de UC. Além disso, com o 
moderno Unified Provisioning Management (UPM) da Cisco, os parceiros podem reduzir o tempo de 
configuração do sistema, provisionar serviços rapidamente e gerenciar usuários e perfis com facilidade. 
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Conclusão 
 
Liderança é importante. A tecnologia permite que as empresas capacitem seus funcionários e atendam melhor aos 
seus clientes. A tecnologia escolhida por uma empresa no mercado de médio porte deve ser capaz de dar respaldo às 
necessidades futuras do negócio, caso contrário, representa mais um risco financeiro. Vale a pena investir em 
tecnologia de alta qualidade de fornecedores como a Cisco, que se esforçam para criar soluções que ajudam as 
empresas a obterem êxito. 

 
Com base na nossa análise, o Cisco Business Edition 6000 tem um TCO menor do que o dos produtos ShoreTel 12 e 
Avaya Aura. As empresas de médio porte que comprarem a tecnologia de UC da Cisco estarão tomando decisões 
comerciais sólidas, porque essas soluções minimizam os riscos e oferecem flexibilidade para acomodar futuras 
alterações. 

 
A tecnologia atual de UC capacita as empresas para o sucesso. Soluções que aproximam as pessoas, como 
comunicação em vídeo, conferência via Web e mobilidade, diferenciam as empresas líderes das demais. Esses tipos 
de solução incentivam interações avançadas entre os funcionários, clientes e parceiros, gerando inovação e melhorias 
nos processos comerciais. Jim Phillips, vice-presidente sênior e CIO da Stanford Federal Credit Union, é enfático ao 
afirmar: "Somos o tipo de empresa que aproveitará a plataforma além da telefonia e usará os recursos para melhorar 
a produtividade. Com a Cisco, temos uma solução melhor do que pensávamos ter condições de obter”. 


