
 

Corsan reporta queda no custo com telefonia de R$ 230 mil/mês para R$ 50 mil/mês, 
e registra a realização de mais de 2 mil sessões de videoconferência; ROI do projeto 
ocorreu em menos de 18 meses.

Companhia de saneamento
do Rio Grande do Sul reduz custos
com solução de colaboração
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Atuante em mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul, a Corsan – 
Companhia Riograndense de Saneamento – investiu R$ 3,3 milhões em um 
projeto de telefonia IP e sistema de videoconferência, que reduziu a distância 
entre os diversos pontos de presença da empresa. O sistema de telefonia 
substituiu um parque de 1000 telefones com mais de 25 anos de uso, 
e a videoconferência chancelou a modernização dando mais dinâmica 
ao processo de decisão corporativa, especialmente aquelas que envolvem 
os superintendentes regionais, responsáveis pelas 10 unidades 
estrategicamente instaladas no Estado para melhor atender às demandas 
e necessidades dos consumidores.

O projeto é fruto de um processo de licitação do qual a InfraTI, parceira 
da Cisco, sagrou-se vencedora. A empresa instalou para a Corsan um 
sistema completo de videoconferência e de telefonia IP da Cisco – 
contemplando desde os servidores Cisco UCS e a plataforma de telefonia 
Call Manager, até as soluções de virtualização e 1500 ramais IP.

Além da sede em Porto Alegre, a Corsan tem escritórios em mais de 300 
cidades gaúchas para atendimento ao público em geral, que se somam 
às estruturas de tratamento de água e esgoto e às estações de captação 
de água na beira de rio, que contam com equipamentos de telemetria. 
O sistema de telefonia substituiu um ambiente antigo, de 25 anos, que não 
atendia mais a necessidade da empresa e gerava alto custo com suporte 
e manutenção, segundo William Steffen Alievi, Gerente de Projetos 
de Telecomunicações da Corsan. 

No novo projeto, a Corsan instalou 1500 ramais de voz sobre IP (VoIP), 
substituindo, com sobra, os 1000 ramais da estrutura antiga. Alievi declara 
que a iniciativa, além de desonerar a empresa com os custos de manutenção 
e suporte de telefonia, entregou maior controle e gestão sobre a utilização 
do sistema com o registro das ligações feitas, as tarifas pagas e a bilhetagem. 

Considerando a integração dos sistemas VoIP e de videoconferência, 
a estimativa da companhia era que o projeto se pagasse em 22 meses. 
Mas a meta foi alcançada antes do tempo, já que o novo sistema de telefonia 
reduziu os gastos com o serviço de R$ 230 mil/mês (média de 2015), para 
um custo médio mensal de R$ 50 mil.

“Tínhamos uma deficiência grande 
na estrutura de comunicação 
interna que operava na sede 
da companhia, em Porto Alegre. 
Era uma mistura de telefones 
digitais, analógicos e centrais 
telefônicas antigas, que 
demandavam muito suporte da 
nossa equipe, que tem apenas 
três profissionais”, resume Alievi.
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Videoconferência
A segunda parte do projeto contemplou a instalação de um sistema de 
videoconferência para atender a operação em todo o Estado. O objetivo 
principal da mudança foi aumentar a produtividade de colaboradores 
considerados chaves para a operação, grupo no qual estão os superintendentes 
e funcionários estratégicos das regionais que, para participar de reuniões 
com a sede da empresa, perdiam algo entre 2 a 3 dias mensais, contando 
o tempo de deslocamento.

Nos cálculos da Corsan, cada participante de uma reunião custava, em média, 
700 reais para a companhia. As reuniões por vídeo reduziram a necessidade 
de deslocamento, levando à economia. “Já fizemos mais de 2 mil 
videoconferências”, conta Alievi. Existem sete equipamentos de mesa com 
videoconferência de integrada para a alta diretoria. Para estes profissionais, 
foram instalados os aparelhos Cisco DX80, Cisco 7861 e o softphone nos 
celulares. Outras 19 salas instaladas em pontos estratégicos do estado. 
Os terminais IP atendem a todos os usuários na sede e a mais de 50% dos 
usuários no interior do estado. 

Augusto Bueno, fundador da InfraTI, considera a integração entre os sistemas de 
voz e vídeo um dos grandes diferenciais do projeto. “Desde a fase de definição 
da tecnologia, a equipe de TI da Corsan fez questão de frisar a necessidade 
de integração das tecnologias, incluindo todos os recursos e facilidades 
disponíveis aos usuários”, diz. Hoje, especialmente os “heavy users”, 
têm todos os recursos de colaboração integrados ao Outlook, 
e a empresa ainda testa sistemas de trabalho 
em grupo para incrementar a 
experiência dos colaboradores. 
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Alievi conta que o projeto se viabilizou desde o processo licitatório. Seguindo 
o princípio de menor preço, a Corsan calculou um custo máximo de R$ 5,4 
milhões mas, no processo de licitação, chegou ao valor de R$ 3,3 milhões. 
Hoje, a telefonia IP atende em torno de 1600 funcionários e a 
videoconferência chega a algo como 2 mil funcionários de forma direta 
e indireta.

A instalação dos equipamentos e execução do projeto, segundo ele, foi 
bastante simples. “Tínhamos uma estrutura que era muito deficitária. A InfraTI 
conseguiu instalar tudo em um tempo muito curto, e em menos de 60 dias 
tínhamos todo o projeto instalado, com servidores, roteadores, gateways 
e os terminais de telefonia e videoconferência. O impacto foi baixo para 
execução e o tempo de resposta foi muito bom para gente”, destaca 
o colaborador da Corsan, para quem a InfraTI é um modelo de fornecedor. 
“Rápido, ágil, assertivo”, diz.

Os resultados da iniciativa são tão positivos que a Corsan já planeja um novo 
investimento, cujo projeto está em fase de especificação técnica. A ideia 
é contratar mais 3000 aparelhos IP que hoje são locados e utilizar soluções 
de colaboração, “Estamos realizando testes com soluções de colaboração 
como o Teams e o WebEx”, finaliza Alievi.
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