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Motivos para adotar uma solução de voz sobre IP não faltam.
Senão para cortar custos, o número de recursos oferecidos
por um simples servidor Asterisk é surpreendente para quem
se habituou às antigas centrais telefônicas convencionais.
No entanto, o VoIP está longe de ser a panaceia que tanto
se prega.
Conexões de Internet lentas ou, pior ainda, com alta latência, prejudicam enormemente o serviço de telefonia via
Internet, mesmo no caso de operadoras que certamente não
fazem trafﬁc shaping. Para uma boa instalação de VoIP, há
muito mais variáveis do que na telefonia convencional – certamente surpreendendo mais uma vez os proﬁssionais mais
antigos da área.
A segurança é mais um dos novos problemas que chegam
com as implantações de voz sobre IP. Na realidade, como
problema a segurança não é exatamente nova, mas as possibilidades de ataques abertas pelo uso da nova telefonia via
Internet devem assustar os administradores que ainda não
haviam considerado o tópico.
Além disso, a própria falta de uma legislação especíﬁca
para os serviços de voz sobre IP no Brasil permite que operadoras e provedores de acesso se isentem de qualquer papel na
manutenção de um ambiente seguro e conﬁável para a nova
forma de comunicação.
Mesmo com essas questões, certamente o uso do VoIP tende
a aumentar. E, com ele, as ameaças à segurança das empresas.
Enquanto a legislação não favorece esse mercado, os clientes
ﬁcam responsáveis por seus próprios serviços e segurança.
Cuide-se e aja. ■
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