
 

The Wainhouse Research Bulletin 

NOTÍCIAS E PONTOS DE VISTA ONLINE SOBRE COMUNICAÇÕES DE COLABORAÇÃO VISUAL E RICH MEDIA 

A próxima será uma semana muito dura porque Andrew estará partindo para a reunião do IMTC 
nos Alpes da Bavária.  A carta circular desta semana tenta lidar com tantas notícias, incluindo os 
muitos anúncios em N+I em Las Vegas.  Na próxima semana cobriremos as notícias financeiras. 

Como é habitual, por favor, sinta-se à vontade para enviar esta carta circular aos seus 
colegas. Para ser colocado na nossa lista de distribuição de e-mails automática GRÁTIS, 
simplesmente visite: www.wainhouse.com/bulletin. 

Andrew W. Davis, andrewwd@wainhouse.com   

A TANDBERG é só MXP 
Direcionando a arquitetura de hardware e software unificada da terceira 
geração da empresa até a extremidade baixa da linha de produtos, a 
TANDBERG apresentou o T150 MXP, o T1000 MXP, e o Tactical 
MXP, baseados no codec T3000 MXP. Estes modelos, atualmente 
sendo embarcados, substituem seus predecessores não-MXP no mesmo 
ponto de preço e fornecem a linha de produtos da TANDBERG e 
somente MXP.  Isto é significativo porque o código MXP, entre outros 
fatores, inclui o suporte nativo para a solução de firewall Expressway 
NAT da empresa. Atualmente, o T1000 acelera as capacidades de 
enviar e receber o DuoVideo e uma capacidade de entrada de PC direta. 
Também foi anunciada uma a versão separada do T1000 denominado 
TANDBERG 1000 MXP para o Cisco CallManager que executa o 
protocolo SCCP da Cisco em vez do H.323. Para o produto compatível 
da Cisco, a TANDBERG modificou a interface GUI e o remoto portátil 
para acrescentar botões que emulatam os soft buttons nos telefones IP 
da Cisco. 

Mais Inovação da WebEx  
Em um sinal positivo das coisas que virão, o provedor de serviço de web collaboration 
(colaboração na Internet), a WebEx Communications anunciou uma nova integração entre a  
WebEx Sales Center e a Salesforce.com. A integração suave permite aos 227.000 assinantes do 
salesforce.com lançar chamadas de vendas online diretamente do Salesforce.com, preencher a 
reunião automaticamente com dados dos clientes e equipe de vendas, e comprometer os clientes 
através do ciclo de vendas com portais personalizados. Os dois aplicativos on-demand 
trabalham juntos para criar uma solução unificada para gerenciar as comunicações dos clientes 
e fornecer uma visão abrangente de todas as vendas e da interação. Uma observação 
interessante é que a Salesforce.com é uma conta de referência da Macromedia Breeze. 
Comentários:  Se você escutar o pessoal da WebEx, você perceberá que eles não se vêem tanto 
como um provedor de serviços de web conferecing quanto se vêem como uma empresa de 
comunicações de colaboração e que esta direção os conduz para as aplicações orientadas 
verticalmente como o Centro de Vendas E em direção das parcerias com outros vendedores de 
software, de modo que  uma sessão de colaboração hospedada pela WebEx pode ser lançada de 
dentro de algum outro aplicativo, neste caso é a salesforece.com.  Esforços como este ajudarão 
a separar a  WebEx da vasta concorrência.   
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WebDialogs Introduz a WebInterpoint 7.0 
A WebDialogs apresentou uma nova versão de 
sua plataforma de colaboração, a WebInterpoint 
7.0. A WI7 está disponível como produto e/ou 
como um serviço a partir de uma ampla 
variedade de provedores de serviços de voz e de 
sistemas de vídeo-conferência, ISVs, e parceiros 
de OEM. Com seu projeto baseado em browser, 
APIs, e aparência flexível, a WI se tornou  
popular como uma oferta CSP de etiqueta 
privada. Os novos recursos da Versão 7 incluem 
a gravação e o arquivamento, suporte multi-
línguas, compartilhamento de aplicação 
melhorado que  permite compartilhar o conteúdo  
de um PC desktop em uma janela totalmente re-
dimensionável, o armazenamento de múltiplas 

apresentações para acesso rápido, sistema de mensagens melhorado, gerenciamento de direitos 
melhorado para os moderadores, e uma interface totalmente redesenhada.  A foto mostra a 
WebInterpoint com sua interface de usuário em francês e com a gravação de reuniões ativada. 

O Breeze da Macromedia 
A Macromedia apresentou o Breeze 5, a 
solução de colaboração da empresa baseada na 
Flash para apresentações e sessões de trabalho 
em tempo real ou a pedido. Visto que a Flash já 
está instalada na maioria dos computadores 
(Windows, Mac, Linux), muitas pessoas podem 
entrar numa reunião com o Breeze 
instantaneamente. O Breeze 5, agora, inclui 
voice over IP, on-demand video, e sistema de 
vídeo-conferência multiponto em tempo real 
assim como a funcionalidade tradicional de 
web conferencing. As inovações do Breeze 5 
direcionadas às aplicações de treinamento 
incluem gerenciamento de currículos multi-
cursos, vídeo de tela máxima, rastreamento e 
relatórios melhorados, e tipos de perguntas e 
quiz expandidos. Os gabaritos de reunião 
personalizados no Breeze 5 permitem aos 
grupos de vendas e de marketing reduzirem 
drasticamente o tempo de preparação para 
seminários, reuniões de equipes, e 
apresentações de vendas repetidas através de 
salas de reuniões persistentes já preenchidas 
com conteúdo de alto impacto. 
O Breeze também incorpora recursos de 
implementação amigável de TI tais como 
integração de serviços de diretório baseado em wizard, suporte de SIGN-ON único através de 
NTLM ou mecanismos de autenticação de clientes, APIs e SDKs para customização e 
extensibilidade, e a capacidade de suportar eventos em larga escala para até 2.000 participantes. 
Adicionalmente, o Breeze 5 já é certificado para JITC para usuários do governo, e já roll into 

Sessão do Breeze para treinamento auto-graduado

Sessão do Breeze para streaming 
e sistema de vídeo-conferência integrado 
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instalações do governo. Com a introdução de um gateway de telefone no Breeze 5, as organizações 
podem alavancar suas pontes de telefonia existentes e realizam o benefício da escolha, quando 
estiverem considerando a integração da ponte e os controles de chamadas na reunião. A Macromedia 
e a Premiere Global Services também têm parceria para fornecer sistemas de áudio-conferência de 
telefone integrado de alta qualidade no Breeze 5. Os usuários, agora, podem acessar chamadas de 
conferência flexíveis, diretamente, dentro da sala de reunião do  Breeze e controlar individualmente 
o volume de cada chamador ou silenciar, conforme necessário.  
O sistema Breeze System é composto de Communication Server e quatro aplicativos: Reunião, 
Apresentador, Treinamento, e Eventos. O Breeze está disponível como serviço hospedado e 
software licenciado. O serviço está disponível como 5 usuários simultâneos por $375/mês; 
pacotes de 10 usuários simultâneos por $750/mês, ou pagamento por uso por $0.32 por minuto, 
por usuário.  Planos de serviço anuais também estão disponíveis.   

Maio SpotLights Webinar – Américas e Europa 
Descobrindo o Valor da Cadeia de Valores das Comunicações Unificadas –  
Dicas para Investimentos das Empresas em Soluções de Comunicações 
Colaborativas Baseadas em Telefonia. 
Palestrante: E. Brent Kelly, Ph.D., Gerente & Parceiro de Prática de Comunicações Unificada, WR  
Data: 12 de Maio, 2005 (Quinta-Feira) 
Horário:  Américas – 12:00 Tarde Leste (Nova York) Clique Aqui para Inscrever - Américas
Europa – 10:00 am GMT (Londres)  Clique Aqui para Inscrever - Europa
Os sistemas de comunicações colaborativos unificados baseados em 
telefonia são compostos de produtos e/ou serviços que se integram com uma 
central PBX (TDM ou IP) para fornecer presença e gerenciamento de  
presença, mensagens instantâneas (IM), voz e sistema de conferência de voz, 
mensagens unificadas (correio de voz, e-mail, faxes, etc. em um repositório  
comum), sistema de conferência de dados/web conferencing, e vídeo e 
sistema de vídeo-conferência. Este seminário de 30 minutos discutirá estes 
elementos que as empresas de sistemas de comunicações unificados 
descobrirão ser muito valiosos, com dicas para ajudar as organizações a considerar como  
implementar melhor uma solução de comunicação unificada baseada em telefonia. 
O Dr. E. Brent Kelly é Analista Sênior e Partner da Wainhouse Research onde sua pesquisa está 
concentrada nos Sistemas de Comunicações Unificados Baseados em Telefonia. O Dr. Brent possui 
mais de 18 anos de experiência no 
desenvolvimento e comercialização 
de produtos altamente técnicos, 
assumindo cargos de gerência 
senior, marketing, e técnicos. 

Patrocinado por 

 
 

Resumo de Notícias  
 A Virtela e a LifeSize formaram uma parceria para oferecer uma solução de comunicações de  

vídeo de alta definição disponível como um serviço totalmente gerenciado. Este acordo reúne o 
Global Service Fabric de multi-concessionárias da Virtela que direciona o tráfego sobre o 
caminho da rede de melhor desempenho, a qualquer instante, e os sistemas de vídeo HD 
anunciados recentemente da LifeSize.  Usando o Virtela's Ethernet Service Fabric (ESF) da 
Virtela, por exemplo, as empresas podem aumentar a largura de banda, a pedido, para acomodar 
múltiplas chamadas de vídeo da LifeSize, durante o processo. Pioneiro das redes, pensador 
imaginativo, e capitalista de risco, Vab Goel está por trás dos bastidores em ambas as empresas. 
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 A Arel anunciou que a TierOne Telecommunications hospedará o suite de aplicativos Arel 
Spotlight para clientes empresariais. O Spotlight é um produto de voz baseado em IP, vídeo, e 
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colaboração de dados. A TierOne é uma empresa de consultoria e gerenciamento de projetos 
que fornece serviços de comunicações e telecomunicações comerciais incluindo serviços de 
telefonia de longa distancia e local, serviços de broadcast fax e de e-mail, áudio conferência, 
acesso T1, sistemas de telefone comerciais, fiação e cabeamento de telecomunicações, e back-
up de dados fora da empresa.  

 Uma grande explosão de notícias vem da Avaya, nesta semana. Os pontos principais giram em 
torno do Avaya Communication Manager 3.0 – a nova versão do software de telefonia IP da 
Avaya com novos recursos incluindo as opções do Enterprise Server Survivability e 
processamento sobrevivente local; o Avaya Converged Communications Server 3.0 – um 
conjunto de aplicativos melhorado que fornece a funcionalidade SIP para o Avaya 
Communication Manager e vários outros recursos; o Avaya Meeting Exchange, nova solução 
de sistemas de conferência compatível com SIP que suporta até 300 participantes; o Avaya SIP 
Softphone R2 – um telefone virtual baseado em PC que efetua a fusão de voz e presença e 
sistema de mensagem instantânea da empresa; e o firmware SIP para os Telefone IP da Avaya. 

 O relatório trimestral do T1-2005 WebMetrics da WR está 
disponível agora, aos assinantes. Entre as muitas descobertas 
do relatório está que o número de conferências que 
envolvem vídeo ou uma webcam é animador: ~30% dos 274 
membros da mesa-redonda disseram que o vídeo é usado em 
mais da metade de suas conferências, enquanto que ~10% 
disseram que usam o vídeo em mais de 95% de suas 
conferencias na web. Um resumo executivo livre contendo 
algumas das descobertas do relatório, que foi projetado para 
entender melhor a utilização de web conferencing e as 
preferências dos usuários, está disponível em: 
www.wainhouse.com/webmetrics. 

Qual o percentual de suas
webconferências envolvem vídeo

e/ou uma webcam

Origem: Wainhouse Research WebMetrics abril 2005
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 A SIPquest fechou uma rodada de fundos de $6 milhões. 
 A Equator Technologies, uma empresa de semicondutores fabulosa cujos chips são usados em 

alguns produtos de sistemas de vídeo-conferência, foi adquirida pela Pixelworks por, 
aproximadamente, $109 milhões a vista. A Pixelworks é um provedor de ICs system-on-chip 
para a indústria de displays avançados. 

 A Talk & Vision, uma empresa com sede na Holanda, abriu um novo escritório em Leuven, ao 
leste de Bruxelas, para atender aos clientes na Bélgica e em Luxemburgo. 

 A Interactive Networks anunciou o freeware Instan-t 4.5, uma atualização importante para seu 
serviço IM público que apresenta chat de voz e vídeo compatível com AOL, MSN, ICQ & Yahoo. 
A LifeSize anunciou acordos de revendedores com um grupo de parceiros de canais de vendas, 
incluindo a Direct Visual (Inglaterra), Face-to-Face Communications (Austrália), Focus 21 
(Inglaterra), Genedis Group (França), ID Solutions (EUA), NIAD (Inglaterra), NuVideo 
(Inglaterra), Questmark (Inglaterra), SEAL Telecom (Brasil), Videre Conferencing (EUA) e a 
VSGi (EUA). 

 A SMART Technologies anunciou o lançamento do slate wireless (lousa sem fio) AirLiner 
WS100 baseado em Bluetooth. O AirLiner é embarcado com o software SMART Board e pode 
ser usado com os whiteboards (quadros ou lousas brancas) interativos SMART Board  e os pen 
displays (telas para escrever com caneta) interativos da Sympodium ou, independentemente, 
com um computador e projetor. Os educadores podem se movimentar através da sala à medida 
que controlam as aplicações e escrever ou desenhar com tinta digital enquanto os estudantes 
acompanham assistindo a imagem projetada. Múltiplos usuários do AirLiner wireless slate 
também podem escrever ao mesmo tempo  

 Após passarem cinco rounds nesta luta de pesos pesados, a Qwest abandonou a luta para adquirir  

The Wainhouse Research Bulletin Página-4  Vol. 6 #16, 05 de maio de 2005 

http://www.wainhouse.com/webmetrics


 a MCI, a última grande empresa de comunicações 
de longa distância independente. A Verizon foi 
declarada “a vencedora”, dependendo da aprovação 
dos acionistas e da lei anti-trust federal. 

O Wainhouse Research Bulletin gostaria de convidá-lo para se unir a 
nós no agradecimento aos nossos patrocinadores de 2005 que ajudam 
a manter a distribuição do WRB gratuita: 

AGT  Konftel

Aethra LifeSize
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 A AOL anunciou uma importante transferência de 
tecnologia de seu cliente de IM que está em teste 
beta. Denominado Triton, o software cliente 
apresenta um aplicativo Quicknote que substitui a 
janela IM inicial, para fornecer uma fotografia 
instantânea das informações de contato sobre um 
IM "buddy" e permite aos usuários lançarem uma 
sessão de IM, iniciarem uma sessão de AOL Talk, 
ou enviarem uma mensagem SMS (novo). Além 
disso, a novidade é a interface de mensagens com 
índice que permite aos usuários de moverem do 
IM de texto para móvel ou AOL Talk.  Em 
viagem, os usuários poderão lançar sessões de IM 
de video, compartilharem arquivos, e jogar games 
com um só clique. 

Avaya MVC

Compunetix Polycom

Convedia RADVISION

DSTMedia ReView Video

DyLogic Sony

Espre Solutions TANDBERG

GlowPoint The Whitlock Group

inSORS Wire One
Publicação transparente: O patrocínio do WR Bulletin de maneira alguma 
implica que nossos patrocinadores  endossem nossas opiniões expressas 
no WRB. Nem implica que o Bulletin endosse seus produtos ou serviços. 
Continuamos sendo críticos de oportunidades iguais. 

 A rede dos centros de desenvolvimento da empresa de pequeno porte (compostos de 65 
organizações não-govermental) financiados pelo Departamento de comércio e pela 
Oportunidade Econômica para o Estado de Illinois desdobrou os videophones feitos por Aethra. 

 VitalStream adquiriu o negócio de PlayStream. A combinação da plataforma fluindo da 
empresa de pequeno porte da PlayStream com as soluções fluindo da empresa VitalStream 
fornecerá clientes com uma solução escalonável entregando mídia digital na Internet. 

Driving the Empresa com Communicações de IP 
Atualmente, em seu quinto ano, o Wainhouse Research Summit se 
tornou o principal evento de rede da indústria, com profissionais, 
integradores, e vendedores de sistemas de conferência interagindo sobre 
suas experiências de sucessos e dificuldades e futuras intenções em 
produtos e serviços de voz, vídeo, e web/data conferencing. Os eventos 
anteriores foram totalmente vendidos, e o espaço está novamente 
limitado este ano; deste modo, planeje antecipadamente, e reserve mais 
cedo (provavelmente todos os quartos de hotéis estarão com ocupação 
máxima). As sessões deste ano reunirão usuários e vendedores em 
apresentações livres e discussões de mesa-redonda sobre o que funciona 
e o que não funciona, como os sistemas de áudio, vídeo, e web-

conferência estão evoluindo e o papel no futuro dos provedores de serviços. 
A 2005 WR Summit está sendo patrocinado por: AGT, Arel, Cisco, Compunetix, LifeSize, 
Masergy, Polycom, Sony, TANDBERG, e WebEx.  Além disso, a GlowPoint estará 
fornecendo a rede de sistemas de vídeo-conferência e serviços de streaming/webcasting. A 
Summit apresentará uma vitrine de tecnologia em 13 de julho cobrindo produtos e serviços de 
desktop collaboration. Para obter mais detalhes sobre a agenda, patrocinadores, participantes do 
showcase, e hotéis, visite wainhouse.com/wrsummit. 
Reunimos uma agenda explosiva de mais de uma dúzia de palestrantes para a conferência de 
julho 14-15 cobrindo uma ampla gama de questões dos diversos pontos de vista; fique atento 
para mais detalhes.   
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Um dos palestrantes será o Sr. Ed Riozzi, consultor de redes da The Hartford, que falará 
sobre o sucesso com os sistemas de vídeo-conferência, incluindo alguns fatores como ter 
uma infra-estrutura e endpoints confiáveis, projetar uma rede robusta, trabalhar com um 
provedor de serviços multipontos, e ter um sólido programa de manutenção instalado em 
combinação com ferramentas de gerenciamento são todas partes de sistemas de vídeo-
conferência de sucesso.  Esta apresentação descreverá como estas questões têm mudado com 
o  decorrer do tempo em uma das maiores empresas de seguros do mundo e uma usuária de 
longo tempo dos equipamentos de sistemas de vídeo-conferência.     
Uma visão muito diferente das comunicações empresarias oferecida pelo Sr. Tom Cooney, 
CTO da MedPoint Communications. A MedPoint tem entregue, com muito sucesso, 
sistemas de conferência web/data conferencing para médicos desde 1994, primeiramente, 
com uma solução doméstica para atender os requisitos da indústria. Atualmente, a MedPoint 
está usando uma ferramenta disponível comercialmente, que atende as necessidades da 
indústria farmacêutica. O Sr. Tom Cooney discorrerá sobre a experiência da MedPoint na 
seleção e implementação de uma ferramenta usada para apresentações interativas com “o 
público,” e como esta plataforma de web conferencing está entregando benefícios reais para 
a MedPoint e os clientes da MedPoint. 

A Wainhouse Research Lança a “Thought Leadership Series”  
Esta série de Seminários na Web de Liderança do Pensamento foi projetada para estimular o 
pensamento inovador dentro da comunidade comercial e para reconhecer os esforços pioneiros 
e os resultados comerciais extraordinários obtidos com as tecnologias de colaboração e 
comunicações em tempo real.  

Devido aos esforços e recursos da Microsoft, a patrocinadora da 
Thought Leadership Series, cada seminário da web será gratuito 
para todos os participantes. O Microsoft Office Live Meeting é o 
serviço de web conferencing exclusivo para os Thought Leadership 
Web Seminars.  

Para nosso primeiro Seminário da Série de Thought Leadership (Liderança do Pensamento), 
temos o prazer de contar com o Sr. Dustin Grosse, Gerente Geral de Vendas & Marketing da 
Microsoft, como nosso convidado especial para discutir a visão estratégica da empresa para a 
colaboração e comunicações integradas em tempo real. Ele será acompanhado pelos analistas da 
WR, o Sr. Paul Ritter e Sr. Andy Nilssen, que apresentarão suas descobertas de recentes 
estudos de pesquisas sobre tendências que ocorrem nas tecnologias de comunicação em tempo 
real, fornecerão visões internas sobre os produtos e serviços da Microsoft, das tecnologias 
chave que impactam o mercado, e as tendências que afetam os processos comerciais e as 
estratégias de  integração.   
Título: Microsoft’s Vision for Real-Time Collaboration and Integrated Communications (Visão 
da Colaboração e Comunicações Integradas em Tempo Real da Microsoft). 
Data: Maio 12, 2005 (Quinta-Feira) Horário: 11:00 am Pacific; 2:00 pm Eastern Time  
Inscrição: www.livemeeting.com/go/seminaran2659
Esta é a agenda do seminário de 12 de maio:

• Qual é a visão estratégica da Microsoft para as comunicações integradas? 
• Qual é o valor comercial que está sendo obtido através das comunicações integradas? 
• Quais são as cinco perguntas críticas que todas as empresas deverão fazer antes de 

implementar? 
Para obter mais informações sobre a Série de Liderança do Pensamento da Wainhouse 
Research, por favor, visite nosso web site: www.wainhouse.com/tls
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Novos Documentos WR (GRÁTIS)  
The Business Case for Internal Video Bridging – (O Caso Comercial dos 
Sistemas de Ponte de Vídeo Interna) - Nos últimos anos as video bridges 
(pontes de vídeo) têm sido introduzidas no mercado empresarial em pontos 
de preços baixos, o suficiente para produzir um ROI extremamente alto para 
muitas organizações. Este documento apresenta os prós e os contras de 
possuir e gerenciar sua própria multipoint video bridge (ponte de vídeo 
múltipontos), e inclui cálculos detalhados de ROI e reembolso. 
Visite www.wainhouse.com/whitepapers para efetuar o download de sua cópia.  

Pessoas e Lugares 
Centra, Leon Navickas, CEO (também o fundador da empresa). 
BT Conferencing, Robert Moore, Chief Strategy Officer, Rob Bellmar, EVP, Global 
Operations and Infrastructure, Jack Blaeser, Head of US Sales, Philip Kenny, Global CIO. 

2005 – Calendário de Conferência de Rich Media 
QUANDO e ONDE O QUE e QUEM 

Maio 10-12, Eibsee, Alemanha   IMTC Spring 2005 Forum

Julho 13-14-15, Boston, MA, EUA The Wainhouse Research Summit 2005

Out. 3-5, Indianapolis, IN, EUA  e 
online. Keystone Conference:  Igniting Opportunities for Learning 

Out 6-7, Chicago, IL, EUA WR CSP Summit 

Out 15-19, Phoenix, AZ, EUA PUG Annual Conference

Cara a Cara com o Sr. Marco Viezzoli, CEO, Aethra 
(Esta entrevista foi conduzida em inglês porque o italiano do Andrew é MUITO ruim.) 
WRB: Parabéns por se tornar o CEO da Aethra. O Sr. está planejando alguma 
estratégia ou novas direções que o Sr. gostaria de compartilhar conosco? 
MV: Minha estratégia para o futuro será mais evolucionária do que 
revolucionária. Não mais do que há cinco anos, a Aethra foi uma empresa que 
oferecia uma ampla gama de produtos, mas com um espaço de mercado muito 
limitado. Atualmente, estamos direcionados para uma presença ao nível mundial,  
com interesses mais concentrados, e nossa ênfase será cada vez mais, nas 
aplicações de vídeo. 
WRB: A Aethra não é especialmente bem conhecida na América do Norte.  
Onde sua empresa é mais conhecida? 

MV: No momento, a EMEA representa nosso mercado principal, por motivos históricos e 
geográficos, pois nossa sede sempre foi na Itália e, também porque nos concentramos no 
mercado italiano por muitos anos. Uma outra área comercial muito importante para nós está no 
mercado da Ásia Pacífico onde estamos investindo de maneira consistente desde 1998. 
Atualmente, temos formado fortes parcerias no Japão assim como na China onde também 
estamos presentes com nossa empresa, a Aethra Technology, sediada em Beijing. 
WRB: A sua estratégia para a América do Norte está mudando? 
MV: A América do Norte é um grande desafio: é uma área muito competitiva e os maiores 
players internacionais de sistemas de vídeo-conferência são dominantes neste mercado. Por este 
motivo, em 1997, decidimos abrir uma nova empresa lá, a Aethra, Inc, e, ao mesmo tempo, 
começamos procurados por outros mercados comerciais internacionais interessantes porque 
sabíamos que a concorrência na América do Norte seria muito forte. A estratégia de nossa 
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empresa está mudando em todo o mundo: por muitos anos ela estava mais ou menos 
concentrada em Pesquisa e Desenvolvimento, agora desejamos ficar concentrados na nossa 
tecnologia, favorecendo as ferramentas de sistemas de conferência colaborativa, e aumentando 
a conscientização de nossa marca, internacionalmente.  
WRB: Além dos equipamentos de sistemas de vídeo-conferência, quais as outras linhas de 
produtos a Aethra comercializa em todo o mundo?  E quais as linhas de produtos que a Aethra 
vende na América do Norte? 
MV: A Aethra se destaca no mercado das telecomunicações em uma ampla variedade de 
frentes, além dos sistemas de vídeo-conferência. Graças a sua experiência, de trinta e três anos, 
a Aethra desenvolve uma ampla gama de soluções que vende em todo o mundo e inclui 
produtos de ISDN, sistemas xDSL (ADSL, ShDSL, VDSL) e equipamentos de teste. Todos os 
anos, a empresa reinveste uma receita significativa em R&D e participa em numerosos projetos 
de pesquisa na Europa e internacionais. Como resultado, hoje a Aethra trabalha com 40 
concessionárias de telecomunicações em todo o mundo. Na América do Norte, a Aethra vende 
sistemas xDSL, e nosso objetivo é aumentar nosso negócio de serviços de conferência, que 
inclui: sistemas de áudio-conferência, multi-vídeo-conferência, vídeo-streaming, e o 
gerenciamento de eventos de multimídia fornecidos pela Aethra.net, nossa empresa Provedora 
de Serviços de Conferência, especialmente focada em serviços de  multimídia. 
WRB: Quais são suas metas no mercado de sistemas de vídeo-conferência? 
MV: Conforme disse anteriormente, historicamente temos sido muito fortes na Itália e em 
países selecionados da Europa, mas muito pouco visíveis no exterior. Planejamos mudar tudo 
isto com uma presença mais forte, em várias áreas, para poder obter uma maior parcela de 
mercado global alinhada às nossas realizações técnicas de nossos produtos 
Embora 90% de nossa receita de sistemas de vídeo atualmente sejam provenientes dos sistemas 
de salas de conferência, estamos trabalhando para nos tornarmos um player importante no 
futuro lançamento de equipamentos de sistemas de vídeo-conferência para uso pessoal 
direcionados ao ambiente corporativo. 
WRB: Muitos vendedores de sistemas de vídeo-conferência estão partindo para outros sistemas 
além do vídeo, formando parcerias com a Microsoft, ou com vendedores de web conferencing 
(sistemas de vídeo-conferência na Internet), ou vendedores de PBX, etc. Talvez seja verdade que a 
indústria de sistemas de vídeo-conferência esteja atravessando uma fase de mudança fundamental. 
O que a Aethra está fazendo nesta área?  O Sr. está preocupado em ser deixado para trás? 
MV: Desde o início, a Aethra tem valorizado muito os componentes de “dados” de uma 
conferência; no início da década de 90, todos os nossos sistemas high-end eram baseados em 
PC e forneciam muitas ferramentas de colaboração de dados. Então, compreendemos que o 
mercado de sistemas de vídeo-conferência estava mudando em direção ao conceito de 
“utensílio” e um modelo onde o áudio e o vídeo residiriam em um set top e as ferramentas de 
sistemas de conferência de dados em um laptop separado. 
Atualmente, num ambiente da sala de conferência, a maior parte da colaboração de dados é feita 
usando vídeo, na resolução XGA; mas temos uma solução de web conferencing, que está 
incluída num pacote de serviços (fornecido pela Aethra.net) e não em um produto. 
No espaço da “vídeo-telefonia pessoal”, é verdade que muita coisa está acontecendo porque são 
possíveis múltiplos cenários de implementação ao nível corporativo: soluções baseadas em IP 
PBX, IP Centrex, Microsoft LCS, ou mesmo soluções peer-to-peer surgindo súbita e 
inesperadamente ou sendo anunciadas. Sempre estivemos presentes neste segmento e estamos 
comprometidos com o fortalecimento de nossa oferta trabalhando firmemente com as 
concessionárias e players chave.  
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