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Resumo executivo 
As empresas de médio porte se esforçam para alcançar o sucesso, e isso significa tomar sistematicamente decisões 
inteligentes — inclusive sobre aquisição de tecnologias inteligentes. A tecnologia deve permitir que uma empresa de 
médio porte possa atender às necessidades atuais dos seus funcionários e clientes, e também que faça mudanças 
futuras simples, mas valiosas. A tecnologia deve dar respaldo às mudanças que ocorrem em uma empresa sem 
aumentar o risco associado à prestação de um serviço excelente ao cliente, à interação com os fornecedores e à 
realização de muitos processos comerciais comuns. 

Alguns acreditam que a tecnologia de ponta tenha custos elevados, mas uma pesquisa atualizada da Analysys Mason 
recentemente mostrou que essa premissa pode ser falsa. Descobrimos que uma empresa média de 500 usuários pode 
adotar uma solução escalável de comunicações unificadas (UC) repleta de atributos da Cisco por menos do que as 
soluções dos concorrentes. Em um período de cinco anos, a solução Cisco Business Edition 6000 (BE 6000) — uma 
solução de comunicações unificadas desenvolvida para empresas de médio porte — custou US$ 30.000 menos que a 
solução semelhante da ShoreTel, US$ 42.000 menos que a solução equivalente da Avaya e US$ 145.000 menos que 
a solução semelhante da Mitel. A figura 1 mostra o custo total de propriedade (TCO) em cinco anos dessas quatro 
soluções de comunicações unificadas.  

Figura 1: TCO em cinco anos do Cisco Business Edition 6000, ShoreTel 13, Avaya IP Office e Mitel MiVoice 
Business/Communications Director para uma empresa de 500 usuários [Fonte: Analysys Mason, 2013] 
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Recomendações para empresas de médio porte 
Ao escolher soluções de comunicações unificadas no local, as empresas de médio porte devem levar em consideração 
diversos fatores, como preço, funções do produto, necessidades futuras do negócio e conhecimento do parceiro de canal: 

• Não pressuponha que tecnologia de ponta custa mais caro. Quando uma empresa de médio porte opta por uma 
solução de comunicações unificadas, os principais requisitos são qualidade, segurança e viabilidade em longo 
prazo do produto e do fornecedor. No entanto, um bom preço é outro fator importante. Este documento mostra 
que é possível adquirir a tecnologia de alta qualidade Cisco Unified Communications por menos do que as 
soluções da Avaya, ShoreTel e Mitel. 

• Compre uma solução que crescerá e se adaptará a sua empresa. A solução implementada por uma empresa de 
médio porte hoje não será necessariamente a mesma solução em operação daqui a cinco anos. Com o tempo, 
muitas empresas optarão por incorporar componentes de tecnologia adicionais na sua solução de comunicações 
unificadas, por exemplo, novas funções de contact center, comunicações baseadas em vídeo, conferência pela 
Web, apoio à virtualização e habilitação de mobilidade. Fornecedores líderes oferecem funções como essas com 
muitos anos de antecedência em relação às necessidades de uma empresa, o que significa que elas estarão 
plenamente testadas e terão suporte total antes de serem implementadas pela empresa. 

• Escolha soluções de comunicações unificadas de fornecedores líderes em comunicações baseadas em vídeo. 
Cada vez mais, empresas de médio porte estão adotando comunicações baseadas em vídeo e, mesmo que não 
precisem disso no momento, provavelmente as adotarão nos próximos cinco anos. Algumas das melhores 
soluções em vídeo, como o Cisco Desktop Collaboration Experience DX650 (Cisco DX650), não encontram 
hoje concorrência com preço razoável no mercado. As soluções concorrentes de outros fornecedores podem ter 
o dobro do preço ou mais do que a Cisco DX650, e não apresentam os mesmos níveis de funcionalidade. 

• Opte por produtos de comunicações unificadas que minimizem os custos de gerenciamento e administração. No 
caso das quatro soluções de comunicações unificadas analisadas e divulgadas neste documento, os custos de 
implantação e suporte são responsáveis pela maior parte do TCO. Portanto, é importante encontrar um sistema 
que tenha ferramentas de gerenciamento e administração automatizadas e personalizadas especificamente para a 
solução de comunicações unificadas.  

• Implemente uma solução de comunicações unificadas de um fornecedor que invista pesado em R&D (research 
and development, pesquisa e desenvolvimento). As empresas de médio porte, provavelmente, agregarão mais 
recursos a tais soluções com o decorrer do tempo. Fornecedores com grandes investimentos em R&D tendem a 
criar soluções que antecipam as necessidades dos clientes e, desse modo, é muito provável que já tenham 
incorporado adições valiosas, como a conferência pela Web e as comunicações por vídeo, em sua solução 
principal de comunicações unificadas. 

• Procure fornecedores que tenham uma abordagem holística da mobilidade e que deem respaldo à tendência traga seu 
próprio dispositivo (BYOD). A mobilidade afeta praticamente todos os aspectos do ambiente de tecnologia de uma 
empresa de médio porte. À medida que os funcionários procuram usar ferramentas móveis em todos os espaços de 
trabalho — em casa, no escritório e "enquanto se deslocam" — os departamentos de TI devem ter as ferramentas de 
gerenciamento, política, segurança e suporte instaladas para disponibilizar de modo eficiente e eficaz esses serviços mais 
novos e oferecer suporte a todos os sistemas operacionais de dispositivos móveis e aplicativos remotos importantes. 

• Escolha um parceiro de canal que possua habilidades excelentes em serviços profissionais. Alertamos as 
empresas a serem cautelosas quanto a confiar em parceiros que oferecem taxas mais baixas nas implantações de 
tecnologia: não vale a pena brincar com a qualidade da implantação se uma empresa já tiver decidido adquirir 
um equipamento de alta qualidade. A tecnologia de comunicação unificada está cada vez mais centrada em 
tecnologia do que em voz, sendo assim, é fundamental encontrar um parceiro de canal que compreenda 
virtualização, sistema de mensagens, vídeo, mobilidade e outras disciplinas de TI, além dos serviços 
tradicionais de voz. 
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Liderança de mercado: uma estrutura 
As empresas bem-sucedidas jogam para ganhar, mas isso pode significar coisas diferentes para empresas diferentes 
— para algumas, ganhar significa aumentar os lucros, ao passo que para outras significa melhorar a sua comunidade 
ou mudar o mundo. Como empresas bem-sucedidas se tornam líderes em seus setores e comunidades? Elas se 
concentram em três considerações: decisões de negócio, funcionários e clientes (figura 2). 

 

Figura 2 Três 
considerações para 
empresas bem-
sucedidas [Fonte: 
Analysys Mason, 2013] 

 
• Decisões de negócio: as empresas bem-sucedidas tomam sistematicamente decisões de negócio inteligentes. As 

melhores empresas escolhem uma estratégia sólida, criam planos de implementação anuais e concebem táticas 
adequadas para atingir seus objetivos. Além disso, elas tomam decisões inteligentes sobre riscos: as empresas 
devem assumir algum nível de risco, mas há um equilíbrio saudável que todas as empresas devem alcançar. 

• Funcionários: as empresas de sucesso reconhecem que seus funcionários são ativos valiosos e usam a tecnologia 
para melhorar, de dois modos, sua eficiência. Primeiro, a tecnologia facilita a realização do trabalho de forma 
eficiente pelos funcionários, reduzindo os custos para a empresa. Segundo, a tecnologia ajuda os funcionários a 
inovarem e a inovação pode melhorar os produtos, serviços e processos comerciais de uma empresa — o que 
gera aumento de receita, custos reduzidos ou ambos.  

• Clientes: as empresas bem-sucedidas tratam bem seus clientes para criar clientes leais que desejem adquirir 
delas repetidamente. A tecnologia pode melhorar as interações diárias entre funcionários e clientes, e a 
tecnologia de qualidade também pode diferenciar os serviços que uma empresa oferece a seus clientes. 

As empresas que são líderes em seus mercados, comunidades e segmentos devem confiar em tecnologias que 
possam melhorar seu desempenho. Convém às empresas escolher soluções de tecnologia de ponta, que 
proporcionam flexibilidade a seus funcionários, viabilizam melhores serviços aos clientes e, no caso da solução da 
Cisco que avaliamos, podem ser mais econômicas do que as soluções da concorrência com funções mais limitadas.  
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Detalhes da nossa análise do TCO 

Quais soluções selecionamos para análise? 
A Analysys Mason comparou o custo de quatro soluções de comunicações unificadas: Cisco Business Edition 6000, 
ShoreTel 13, Avaya IP Office e Mitel MiVoice Business/Communications Director. Para os fins desta análise, 
calculamos os custos de uma empresa de médio porte típica com 500 usuários. Pressupomos uma empresa com uma 
sede e duas filiais. Para fazer com que os custos dos quatro produtos fossem diretamente comparáveis, asseguramos 
que os recursos e as funções das soluções avaliadas fossem os mais similares possíveis. Em alguns casos, essa 
condição foi bem difícil de satisfazer, porque os fornecedores líderes de tecnologia tendem a produzir soluções que 
oferecem maior flexibilidade do que as oferecidas por fornecedores com soluções mais limitadas.  

Para todas as quatro soluções, reunimos os custos de hardware, implantação da solução, licenciamento do software e 
suporte contínuo. Inicialmente, partimos da premissa de que uma empresa de 500 usuários pode implementar uma 
solução bem simples incorporando voz, correio de voz, integração de telefone móvel e funções básicas de contact 
center de comunicações unificadas. Pressupomos que, no decorrer de cinco anos, a empresa implementará outras 
soluções comuns de comunicações unificadas, incluindo funções mais avançadas de contact center, colaboração pela 
Web e comunicações de vídeo de alta definição em desktop para alguns funcionários. Os negócios mudam e se 
expandem, e é razoável supor que uma empresa bem-sucedida disponibilizará uma nova tecnologia para seus 
funcionários como uma forma de melhorar a produtividade e estimular a inovação.   

Figura 3 Resumo das quatro soluções de comunicação unificada avaliadas pela Analysys Mason [Fonte: 
Analysys Mason, 2013] 

Nome da solução Posição do fornecedor da solução Descrição do atributo 

Cisco Business Edition 6000 Plataforma UC com projeto de rede 
simples e preço competitivo para a 
empresa de médio porte 

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

ShoreTel 13 Solução de UC completa, baixo preço e 
garantia de TCO 

Voz e contact center simples com 
complemento para mobilidade 

Avaya IP Office Solução de telefone IP para empresas 
de pequeno e médio porte 

Voz com complementos para sistema de 
mensagens, mobilidade, UC e integrações 
de vídeo simples 

Mitel MiVoice Business 
(anteriormente Mitel 
Communications Director) 

Plataforma IP PBX fácil de implantar e 
gerenciar para empresas com cinco a 
65.000 usuários 

Recursos de voz, mensagens unificadas, 
mobilidade, presença, conferência e 
colaboração 

 
A Cisco descreve sua solução Business Edition 6000 como uma plataforma de comunicações unificadas com projeto 
de rede simples para a empresa de médio porte. A solução oferece aos clientes recursos de voz, mensagens 
unificadas, mobilidade, disponibilidade de presença, suporte a agente de contact center e vídeo. A Cisco posiciona a 
sua solução como tendo um custo competitivo e que supera outras soluções em termos de qualidade, confiabilidade, 
recursos e capacidade de atualização. 

A ShoreTel descreve seu produto como uma solução completa, de baixo custo. Sua plataforma inclui o básico da 
telefonia IP e funções simples de contact center. A ShoreTel destaca especialmente sua garantia de TCO, alegando 
que seu produto tem um TCO menor em relação às soluções equivalentes.  
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A Avaya descreve seu produto como uma solução que permite que as empresas de pequeno e médio porte se 
conectem e colaborem com o uso de diversos dispositivos. Sua plataforma inclui o básico da telefonia IP com complementos 
opcionais de comunicações unificadas, videoconferência simples, mobilidade e sistema de mensagens.  

A Mitel descreve seu produto como uma solução de IP PBX altamente flexível e escalável que é fácil de implantar e 
gerenciar. A plataforma disponibiliza recursos de voz, mensagens unificadas, mobilidade, presença, conferência e 
colaboração. A solução é destinada às empresas com cinco a 65.000 usuários. 

O que a nossa análise de TCO mostrou? 
Descobrimos que a solução da Cisco custa US$ 30.000 menos que a solução da ShoreTel, US$ 42.000 menos que a 
solução da Avaya e US$ 145.000 menos que a solução da Mitel. Estas são nossas descobertas: 

As despesas de capital (CapEx) com equipamento de hardware e software foram 9% menores para a solução da 
Cisco em relação às da ShoreTel, 10% menores em relação às da Avaya e 24% menores em relação às da Mitel. 
Essas despesas de capital constituem entre 48% a 53% do TCO das quatro soluções de comunicações unificadas que 
analisamos. Como as empresas de médio porte agregam funções às suas soluções de comunicações unificadas em 
sintonia com a evolução das suas necessidades, a economia aumenta com a solução da Cisco. Por exemplo, com os 
produtos ShoreTel e Mitel, um parceiro deve integrar um sistema de vídeo separado, de terceiros, para apresentar 
uma solução de vídeo de alta definição (HD) de desktop. A Cisco oferece o Cisco DX650, uma unidade de vídeo HD 
de desktop que, no momento, não tem nenhum outro produto no mercado com recursos semelhantes. Com preço bem 
abaixo do de todas as outras soluções de vídeo HD, o Cisco DX650 facilita a decisão de uma empresa de médio porte em 
adquirir uma Cisco Unified Communications Solution — especialmente, para quem adotará soluções de vídeo nos 
próximos cinco anos. Os preços e o portfólio atual de produtos da Cisco levam em consideração as necessidades de 
comunicações unificadas básicas e mais avançadas das empresas de médio porte em expansão. Ao permitir que as 
empresas reutilizem diversos dispositivos de hardware e licenças de software à medida que se expandem, a Cisco visa 
minimizar os riscos financeiros associados às modificações em uma solução de comunicações unificadas. 

A variação dos custos de implantação do  
sistema associados à implementação, integração,  
planejamento e treinamento foi apenas de  
US$ 18.500 nas quatro soluções que analisamos.  
Esses custos constituem de 4% a 7% do TCO  
das quatro soluções. Em vista disso, é fundamental encontrar parceiros experientes, altamente treinados e bem 
certificados para implementar as soluções. Descobrimos que a taxa horária de parceiros qualificados era bem 
constante nos quatro fornecedores, embora tenhamos constatado que alguns parceiros com taxas horárias mais 
elevadas esperam que uma implementação exija menos tempo no geral, mantendo o custo total de implementação 
bem similar. 

Os custos de suporte ao sistema associados à manutenção, melhorias de software e apoio diário geral variaram até 
7% apenas nas soluções dos quatro fornecedores. Esses custos constituem de 43% a 45% do TCO das soluções no 
decorrer de cinco anos e são bastante substanciais, já que todas as soluções exigem algum nível de manutenção. No 
entanto, à medida que ocorrem modificações na solução, as soluções mais completas, como as da Cisco, podem 
exigir menos tempo de suporte porque foram especialmente desenvolvidas de modo a se adaptarem às necessidades 
em evolução das empresas de médio porte. Outras soluções que não foram desenvolvidas para empresas de médio 
porte podem provocar aumentos nos custos de suporte, à medida que outros recursos são adicionados. Além disso, 
com o Gerenciador de Provisionamento Cisco Unified atualizado, os parceiros podem reduzir o tempo de 
configuração do sistema, provisionar serviços rapidamente e gerenciar facilmente usuários e perfis. 
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Conclusão 
A liderança tem sua importância. A tecnologia permite que as empresas capacitem seus funcionários e sirvam 
melhor a seus clientes. A tecnologia escolhida por uma empresa de médio porte deve estar apta a apoiar as 
necessidades futuras do negócio, porque, se isso não ocorrer, representará um risco financeiro adicional. Vale a pena 
investir em tecnologia de alta qualidade de fornecedores como a Cisco, que se esforçam para criar soluções que 
colaboram para o sucesso da empresa. 

De acordo com a nossa análise, o Cisco Business Edition 6000 tem um TCO menor quando comparado com os 
produtos da ShoreTel, Avaya e Mitel. As empresas de médio porte que adquirem soluções como a Cisco Unified 
Communications Solution estão tomando decisões comerciais acertadas, pois essas soluções minimizam os riscos e 
oferecem flexibilidade para acomodar mudanças futuras no negócio. 

A tecnologia de comunicações unificadas atual capacita as empresas para o sucesso. As soluções que reúnem 
pessoas — como as soluções de comunicações de vídeo, de conferência pela Web e de mobilidade — diferenciam as 
empresas de ponta das demais. Esses tipos de soluções estimulam interações avançadas entre funcionários, clientes e 
parceiros — interações essas que resultam em inovação e em melhorias nos processos comerciais. Jim Phillips,Vice-
presidente Sênior e Diretor Executivo de Informações (CIO) na Stanford Federal Credit Union, afirma 
eloquentemente: “Somos o tipo de empresa que utilizará a plataforma além da telefonia e usará os recursos para 
descobrir melhorias na produtividade. Com a Cisco, conseguimos uma solução bem melhor do que achávamos que 
poderíamos pagar". 
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