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GUIA DO COMPRADOR 
DE VOIP HOSPEDADO
Descubra por que cada vez mais empresas estão optando pelo 
VoIP e saiba o que analisar ao avaliar as opções do mercado
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Sua empresa precisa de um sistema de telefonia que atenda às 
suas necessidades atuais e acompanhe a expansão dos negócios.

Empresas de sucesso são dinâmicas: estão sempre crescendo, abrindo 
filiais e aumentando o quadro de funcionários. Por isso, já que o sistema de 
telefonia influencia o dia a dia de todos, desde o orçamento da empresa até 
a produtividade dos colaboradores e a qualidade do atendimento ao cliente, 
ele deve conseguir acompanhar a expansão dos negócios. Não invista seu 
tempo, dinheiro e energia em um sistema que ficará defasado daqui a algum 
tempo. A escolha do sistema certo desde o início poupa recursos e multiplica 
oportunidades, aumentando a colaboração e a produtividade.

ANTES DE COMPRAR UM 
SISTEMA DE TELEFONIA 
EMPRESARIAL
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O mercado oferece diversos modelos de sistemas de telefonia 
para o ambiente de trabalho. No entanto, a maioria das 
empresas precisa de um sistema moderno, que seja visto como 
um investimento, não como uma despesa. Por isso, o sistema de 
telefonia da sua empresa deve ser:

Profissional
Recursos avançados de voz ajudam a proporcionar uma experiência positiva ao 
cliente pelo telefone.

Móvel
Administre os negócios de qualquer lugar e dê condições para que seus 
colaboradores sejam produtivos onde quer que estejam.

Confiável
Com o sistema certo, sua empresa nunca vai perder uma chamada.

Escalável
Nada deve impedir o crescimento da sua empresa — muito menos o sistema de 
telefonia.

Unificado
Ter um único sistema de mensagens, voz e vídeo reduz custos e aumenta 
a produtividade.

COMO UM SISTEMA DE 
TELEFONIA EMPRESARIAL 
DEVE SER
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O SISTEMA DE TELEFONIA 
MODERNO QUE VOCE 
PROCURA E O VOIP 
HOSPEDADO

Este guia do comprador mostra o passo a passo do processo de 
análise para a compra de um sistema de telefonia empresarial  
e por que o VoIP hospedado é uma boa opção.
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1. Saiba qual é a situação atual da empresa
Primeiro, analise a infraestrutura e as necessidades atuais.

2. Saiba como o VoIP hospedado funciona 
Por que cada vez mais empresas estão optando pelo VoIP 
hospedado?

3. Avalie os sistemas empresariais disponíveis
Veja o que cada sistema oferece.

4. Avalie potenciais fornecedores
Há muitas ofertas no mercado. Saiba como refinar as opções. 

VAMOS COMECAR

Veja a seguir as etapas que devem ser seguidas na hora de comprar 
um sistema para atender às necessidades da sua empresa.
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Comece analisando o sistema de telefonia que a empresa já usa 
para saber se ele está atendendo bem às necessidades. Aqui 
vão algumas perguntas para ajudar você nessa avaliação:

• O que está indo bem?

• Em que pontos o sistema não atende às necessidades da empresa?

• O que poderia ser melhor? (Peça sugestões de outros colaboradores.)

• O sistema atende aos objetivos atuais da empresa?

• Ele está ajudando a empresa a alcançar as metas?

• Quais necessidades um novo sistema precisa atender?

• Quais requisitos um novo sistema precisa cumprir?

•  A empresa precisa de um sistema que seja apenas de telefonia? Ou será 
que uma solução mais abrangente seria mais interessante? (Com recursos 
de vídeo, central de atendimento, conferências, bate-papo, mensagens de 
texto/SMS, integração com desktop, etc.)

•  Que importância a mobilidade tem para a empresa? Ela é imprescindível ou 
apenas interessante?

1. SAIBA QUAL  
E A SITUACAO ATUAL  
DA EMPRESA
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Depois de coletar dados sobre o seu sistema de telefonia atual, 
chegou a hora de ver quais são os tipos de sistemas disponíveis. 
As opções que você geralmente vai encontrar no mercado de 
telecomunicações são:

Sistemas locais
Por décadas, as soluções locais eram o padrão dos sistemas de telefonia 
empresarial. Um sistema local (ou “legado”) é aquele que a empresa compra 
o hardware — incluindo servidores, switches, etc. — e instala no escritório. 
Sendo assim, a empresa é responsável pela manutenção, eventuais reparos ou 
atualizações.

VoIP
VoIP significa “Voice over Internet Protocol”, ou “Voz sobre Protocolo de 
Internet”, em português. É uma tecnologia que transmite chamadas por redes 
de dados em vez de usar as linhas telefônicas tradicionais. O mercado oferece 
sistemas de telefonia por VoIP locais ou na nuvem. Os que são na nuvem 
também são chamados de VoIP hospedado.

2. SAIBA COMO O VOIP 
HOSPEDADO FUNCIONA

VoIP hospedado
Com um sistema de telefonia por VoIP hospedado, a maioria dos equipamentos 
locais se torna desnecessária. O fornecedor “hospeda” o hardware e os softwares 
necessários em um local próprio — cuidando também da manutenção e atualização 
deles — e disponibiliza conectividade por voz de forma remota.

Híbrido
Muitas empresas combinam o sistema local com o serviço de VoIP na nuvem 
para manter os investimentos que fizeram em sistemas locais enquanto 
capitalizam as vantagens de um sistema na nuvem.
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Sistemas locais VoIP local VoIP hospedado Híbrido com nuvem

Custo
Alto investimento antecipado em uma 
despesa de capital. Taxas de licenciamento 
e contratos de suporte e manutenção. 

Alto investimento antecipado em uma 
despesa de capital com uma tarifa mensal 
menor.

Despesa operacional antecipada baixa ou 
inexistente. Assinatura mensal previsível.

Despesa de capital E operacional. 
A empresa é proprietária e cuida da 
manutenção do hardware local e paga uma 
assinatura mensal pelo serviço na nuvem.

Flexibilidade
Necessidade de certificações e 
treinamentos técnicos para implementar 
mudanças.

Mais fácil de personalizar, mas ainda 
requer know-how técnico e configuração 
de hardware. 

Mudanças em tempo real feitas por um 
portal online.  
Não há necessidade de nenhum know-
how técnico.

Mudanças feitas por um portal online.

Segurança A empresa cuida da própria segurança. O sistema é da empresa, portanto,  
a segurança depende dela.

O fornecedor é responsável pela 
segurança.

O fornecedor cuida da segurança na 
nuvem.

Acesso a recursos
A obsolescência aumenta as chances 
de incompatibilidades com recursos 
modernos.

A empresa compra e implementa upgrades 
de hardware e softwares.

O fornecedor atualiza o sistema 
remotamente, proporcionando acesso 
automático a novos recursos de voz.

O estado e o tempo de uso do sistema 
local da empresa limitam o acesso a 
recursos mais avançados.

Escalabilidade
Para ampliar o sistema, é necessário 
adquirir hardware adicional e implementar 
configurações demoradas.

É fácil fazer a ampliação local do sistema, 
mas é preciso adquirir outros sistemas 
para integrar novas filiais.

A ampliação do sistema é simples. Um 
único sistema recebe facilmente novas 
filiais.

É fácil fazer a ampliação local do sistema, 
mas é preciso adquirir outros sistemas 
para integrar novas filiais.

Continuidade dos 
negócios

Perda de acesso ou defeitos interrompem 
as comunicações da empresa.

Perda de acesso interrompe as 
comunicações essenciais da empresa.

O acesso remoto às comunicações é 
integrado. Redirecionamento automático 
para números remotos em caso de falhas. 

Alguns recursos de acesso remoto a 
telefones. Se o defeito for no sistema 
local, todo o sistema de telefonia também 
é afetado.

COMPARACAO DE SISTEMAS

Compare a seguir as diferenças entre os tipos de sistemas de 
telefonia para saber qual é o melhor para a sua empresa.
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Hoje em dia, os departamentos de TI costumam manter menos 
da metade das plataformas da empresa localmente. A maior 
parte está na nuvem, inclusive as plataformas de comunicação.

No passado, as plataformas locais tradicionais eram vistas como um dos serviços 
que as empresas precisavam ter. Esses sistemas também apresentavam muitos 
desafios. No começo, era preciso fazer investimentos pesados em hardware 
e dedicar tempo à implementação e à configuração de tudo. Não demorava 
muito para todos os equipamentos ficarem obsoletos, impedindo que as 
empresas tivessem acesso às mais novas atualizações e recursos. No fim do 
ciclo de vida, esses sistemas passavam a exigir cada vez mais dos recursos de 
TI para continuarem funcionando.

O VoIP local e o sistema híbrido com nuvem oferecem riscos semelhantes. 
Apenas o VoIP hospedado transfere o risco inerente dos investimentos em 
tecnologia para o fornecedor, sem abrir mão de oferecer mais agilidade, recursos 
mais avançados, facilidade para a ampliação dos serviços e adaptabilidade 
em caso de panes e desastres naturais. Com menos risco, maior flexibilidade, 
inexistência do fim do ciclo de vida para a tecnologia e acesso a recursos 
avançados de geração de relatórios, automação e mobilidade, as empresas 
podem realocar os recursos que antes eram destinados para a manutenção de 
tecnologias e investir em outros diferenciais competitivos.

POR QUE AS EMPRESAS 
ESTAO OPTANDO PELO 
VOIP HOSPEDADO
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Após decidir que sua empresa precisa de um sistema de VoIP 
hospedado, comece a pesquisar os fornecedores. Faça uma 
busca ampla e tenha a mente aberta ao ponderar as opções.

Opiniões

•  Pesquise quais são os principais produtos em sites de opiniões sobre VoIP 
hospedado.

Fidelização

•  Depois de refinar as opções, veja os níveis de retenção. Esse ponto indica 
se os clientes estão satisfeitos com a decisão que tomaram.

Preços

• Quanto custam os serviços de cada fornecedor da sua lista?

• Com que frequência o preço muda?

•  Eles prendem você a um contrato ou oferecerem um serviço mensal?

Recursos

• Há custos de inicialização ou ativação, ou os recursos são completos?

•  Eles oferecem os serviços básicos, como atendente automática, pontes de 
conferência, correio de voz para e-mail, Encontre-me/Siga-me e gravação 
de chamadas?

• É fácil gerenciar e configurar a plataforma?

• Você tem acesso a novos recursos conforme forem disponibilizados?

• As atualizações são gratuitas ou estão inclusas em uma taxa de serviço?

3. AVALIE OS SISTEMAS DE 
TELEFONIA EMPRESARIAL 
DISPONIVEIS
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Segurança

• Como é a segurança oferecida à comunicação?

• Eles usam criptografia e outras medidas de segurança?

Qualidade do serviço e das chamadas

•  O que os clientes costumam dizer sobre a qualidade das chamadas e do 
nível de serviço de cada fornecedor?

Ativação e treinamento

• O que é necessário para começar a usar os serviços deste fornecedor?

• Eles oferecem treinamentos?

• Eles oferecem materiais de treinamento, como manuais e vídeos?

Suporte e atendimento ao cliente

• O suporte está incluso no preço ou é cobrado à parte?

•  Eles oferecem ferramentas para ajudar a determinar se a rede da empresa 
tem capacidade para trabalhar com a solução?

• Com que tipo de suporte você pode contar durante a configuração?

• Depois que o serviço já estiver implementado, quem vai atender à empresa?

Redundância

• Que nível de redundância eles oferecem?

• A solução está hospedada em quantos data centers?

Mobilidade

• Eles oferecem aplicativos para dispositivos móveis?

• Em caso afirmativo, quais recursos de voz estão disponíveis pelos aplicativos?

•  É possível fazer chamadas pelo dispositivo móvel usando seu número 
comercial?

• O aplicativo móvel é cobrado à parte?

• Há versões para iOS e Android?

Escalabilidade

• O fornecedor tem experiência com grandes implementações?

• Como é a distribuição da base de clientes deles?

• É fácil adicionar usuários e filiais?

Confiabilidade

•  Os fornecedores publicam o status e o tempo de atividade de suas 
respectivas plataformas?

•  Há um contrato de nível de serviço (SLA) formal garantindo o tempo de 
atividade?

Dados analíticos

•  O fornecedor oferece algum tipo de análise das chamadas e relatórios de 
uso que poderiam trazer mais insights sobre as decisões de atendimento  
e alocação de pessoal?
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Após coletar todas as informações, você já deve ter identificado 
alguns fornecedores que podem atender à sua empresa. Agora, 
recomendamos que você visite o site de cada um, entre em 
contato com a equipe de vendas deles, peça orçamentos e até 
marque uma sessão de demonstração ou organize um projeto 
piloto com eles.

Peça orçamentos
Para evitar surpresas, solicite um orçamento detalhado, com todos os custos 
iniciais, complementos, serviços de terceiros, etc.

Analise o TCO ou ROI
Com os orçamentos em mãos, não concentre-se apenas os valores iniciais 
ou mensais. Faça uma estimativa abrangente do custo total de propriedade 
(TCO) ou analise o retorno sobre o investimento (ROI). Uma avaliação justa dos 
diversos fornecedores não vai destacar o menor preço, mas vai mostrar quem 
oferece mais valor, incluindo recursos, suporte, segurança, etc.

4. AVALIE POTENCIAIS 
FORNECEDORES
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PECA PARA OS FORNECEDORES 
DEMONSTRAREM SEUS 
RESPECTIVOS PRODUTOS

Antes da demonstração:

Reveja as necessidades atuais da empresa

•  Identifique todas as dificuldades trazidas pelo 
sistema de telefonia atual da empresa. Pergunte aos 
colaboradores que recursos eles gostariam de ter em 
uma nova solução de telefonia.

Pontue os potenciais fornecedores antes da 
demonstração

•  Baseie suas pontuações nos recursos e serviços que 
são importantes para a empresa. Use uma escala 
uniforme, por exemplo, pontuando-os de 1 a 10.

Durante a demonstração:

Faça perguntas

•  Não tenha vergonha de mencionar áreas nas quais 
o sistema parece ser ineficiente. Talvez o fornecedor 
tenha uma solução que estará disponível quando você 
contratar o serviço.

• O fornecedor compartilhou referências com você?

•  Em quanto tempo o fornecedor implementou contas 
do mesmo tamanho da sua?

•  O fornecedor oferece integrações para outras 
plataformas que sua empresa usa?

•  O treinamento está incluso no preço ou é cobrado  
à parte?

Observe se é fácil mexer na solução

•  Quanto tempo de treinamento será preciso para os 
seus colaboradores começarem a usar a plataforma?

Identifique possíveis problemas que você pode ter com  
a solução

• Dê ao fornecedor a chance de falar sobre eles.

Após a demonstração:

Pontue novamente os fornecedores com base nos 
mesmos critérios que você usou anteriormente

•  Desta vez, baseie-se totalmente na impressão que  
a demonstração causou em você.

Faça uma média das pontuações antes e depois da 
demonstração

•  Isso vai ajudar você a ter firmeza quanto à pontuação 
atribuída a cada fornecedor.
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IMPLEMENTACAO

Antes de bater o martelo, consulte os possíveis fornecedores 
quanto aos desafios da fase de implementação do sistema de VoIP 
hospedado. Esclarecer essas dúvidas será um prazer para eles.

Período de avaliação

•  Há algum período de avaliação para que a empresa possa testar o sistema 
sem compromisso?

Prazos

• Quanto tempo leva para concluir a implementação?

• Quando será a data de ativação da solução para a sua empresa?

Gestão do projeto

•  Sua empresa vai contar com um gerente de projeto ou de conta para 
supervisionar a instalação?

•  Se a resposta for negativa, com quem você deve entrar em contato em 
caso de dúvidas?

Treinamento

• Como o treinamento é ministrado?

• O treinamento é à distância ou presencial?

• Quais recursos, vídeos e documentações de treinamento estão disponíveis?

Portabilidade de números

• Quanto tempo demora?

• Há custos extras?

• O que acontece durante o processo de portabilidade de números?

Provisionamento

•  Qual é o grau de dificuldade para programar os telefones para que eles 
funcionem com o sistema de telefonia?

•  O fornecedor oferece hardware “plug-and-play” ou ferramentas de 
provisionamento sem intervenção?
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UNIFIQUE SUAS 
COMUNICACOES COM  
A FAMILIA GOTO
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O GoToConnect é líder em suporte ao cliente e confiabilidade no mercado de 
telefonia empresarial hospedada. Com mais de 100 recursos de voz, vídeo  
e mensagens e 11 data centers distribuídos estrategicamente pelo planeta para 
oferecer redundância de serviço, o GoToConnect é a referência máxima no 
mercado de VoIP hospedado e comunicação unificada.

Comunique-se com facilidade internamente e externamente pelo seu navegador, 
por um aplicativo para desktop, por um telefone de mesa ou pelo seu próprio 
dispositivo móvel. O GoToConnect mantém todo mundo da sua empresa 
conectado, não importa o lugar. 

Solicite um orçamento

https://lp.logmeininc.com/gtm-jive-bundle-get-a-quote.html

