Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marco Antonio Aloise Moura

Análise e Comparação de Sistemas de Atendimento
(Call Center) em Diferentes Topologias

São Paul o
2004

Marco Antonio Aloise Moura

Análise e Comparação de Sistemas de Atendimento
(Call Center) em Diferentes Topologias

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, para obtenção do título de Mestre
em Engenharia de Computação
Área de Concentração:Engenharia de Software
Orientador:
Prof. Dr. W agner Lui z Zucchi

São Paulo
2004

M O U R A, M AR CO A N TO N I O A LO I S E

Análise e comparação de sistemas de atendimento (Call Center) em diferentes
topologias. / Marco Antonio Aloise Moura. São Paulo, 2004.
117p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientador: Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi
1. Central de atendimento (Call Center) 2. Topologia 3. Computer Telephony
Integration - CTI 4. Telefonia 5. Tecnologia da informação 6. Tese I. Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de Aperfeiçoamento
Tecnológico II. Título
CDU

654.1:004.7(043)
M929a

.

Dedico esse trabalho à
minha esposa Sonia e a
meus pais Marcio e Rachel

Agradecimentos
A Deus por não me abandonar nessa caminhada
A minha esposa Sonia pelo amor, atenção, incentivo e principalmente
pela paciência sempre demonstradas.
A meus pais Marcio e Rachel por todos ensinam entos dados e as
oportunidades propiciadas.
Ao orientador Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi pela ori entação,
compreensão e profissionalismo demonst rados.
À em presa Dam ovo na figura do Sr. Heriberto Monteiro Hoffman pelo
suporte econômico, que possibilitou a realização desse mestrado.
E a t odos que de alguma forma colaboraram direta ou indiretamente
na realização desse trabalho.

SUMÁRIO

Resumo.......................................................................................................................
“Abstract”....................................................................................................................
Lista de Ilustrações.....................................................................................................
Lista de Tabelas..........................................................................................................
Capítulo 1

1. Introdução....................................................................................................................
1.1 Objetivo......................................................................................................................
1.2 Justificativa................................................................................................................
1.3 Estrutura do Trabalho................................................................................................

13
13
14
15

Capítulo 2
2. Centrais de Atendimento.............................................................................................
2.1 Arquitetura.................................................................................................................
2.2 Considerações Inicias sobre Centrais de Atendimento.............................................
2.2.1 Distribuição de Chamadas......................................................................................
2.2.2 Distribuição Especializada / Roteamento de Chamadas........................................
2.2.2.1 Forma de Distribuição fixa, cíclica e
“Há mais tempo disponível”.................................................................................
2.2.2.2 Roteamento Baseado em Habilidades................................................................
2.3 Canais de Comunicação............................................................................................
2.3.1 Integração CTI (Computer Telephony Integration).................................................
2.3.1.1 Comunicação CTI................................................................................................
2.3.1.2 Interface para Controle de Chamadas baseado em CTI....................................
2.4 Sistema de Informação e Aplicação..........................................................................
2.4.1 CRM........................................................................................................................
2.4.1.1 CRM Operacional................................................................................................
2.4.1.2 CRM Colaborativo................................................................................................
2.4.1.3 CRM Analítico......................................................................................................

20
21
22
23
26
27
29
30
30
30
30

Capítulo 3
3. Topologia de Sistemas de Atendimento......................................................................
3.1 Central de Atendimento Centralizada........................................................................
3.2 Central de Atendimento Distribuída...........................................................................
3.2.1 Aplicação do Modelo OSI aos Sistemas de Atendimento......................................
3.2.2 Interconexão entre as Localidades.........................................................................
3.2.3 Compactação..........................................................................................................
3.2.4 CODECS Utilizados em Ambientes de Atendimento de Chamada........................
3.2.4.1 Características Especiais do Padrão G. 711......................................................
3.2.4.2 Características Especiais do Padrão G. 729......................................................
3.2.4.3 Características Especiais do Padrão G.723.1.....................................................
3.2.5 Cálculo do Tráfego Telefônico................................................................................

32
33
34
37
39
40
40
41
42
44
47

16
16
18
18
20

Capítulo 4
4. Análise dos Sistemas de Atendimento / Metodologia..................................................
4.1 Metodologia...............................................................................................................
4.1.1 Parâmetros que serão considerados na análise....................................................
4.1.1.1 Tráfego Telefônico...............................................................................................
4.1.1.2 Banda de Comunicação.......................................................................................
4.1.1.3 Profissionais Envolvidos......................................................................................
4.1.1.4 Chamadas Telefônicas........................................................................................

49
49
49
49
49
50
50

Capítulo 5
5. Compilação e Apresentação dos Resultados..............................................................
5.1 Tráfego Telefônico.....................................................................................................
5.2 Banda de Comunicação.............................................................................................
5.2.1 Custos Envolvidos..................................................................................................
5.3 Profissionais Envolvidos............................................................................................
5.4 Chamadas Telefônicas..............................................................................................
5.5 Consolidação dos Resultados...................................................................................

52
52
79
79
82
83
85

Capítulo 6
6. Conclusões e Propostas para Estudos....................................................................... 1112
6.1 Conclusões................................................................................................................ 1112
6.2 Propostas para Estudos Futuros............................................................................... 1113
7. Referências Bibliográficas........................................................................................... 1114
Glossário.......................................................................................................................... 1
Anexo A – Medidas de Conversação telefônica..............................................................

LISTA DE ILUS TRAÇÕES
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura
Fi gura

1 – Arquitetura de um a central de atendi mento......... .....
2 – Distribuição autom ática de cham adas. ........... ......... .
3 – Distribuição cíclica de chamadas.. ........... .......... .....
4 – Distribuição baseada em habi lidades... ....................
5 – Sistem as com e sem CT I.................. .......... ............
6 – Aplicação CTI...... .......... .......... ..............................
7 – Tratam ento de um a chamada com uso do CTI... ........
8 – Tratam ento CTI de um a conf erência a três... ........... .
9 – Rentabilidade de um relacionamento.......................
10 – CRM apli cado à em presa...... ........... .......... .......... .
11 – Roteam ento baseado em habi lidades........ .............
12 – Topol ogi a cent ralizada... ........... .......... .......... ........
13 – Topol ogi a distri buí da.. ..................... .......... .......... .
14 – Locali za ção dos sistemas principais e secundários na
topol ogi a distri buí da com i nterl igação.... ........... .........
15 – Arqui tetura de com pone ntes do sist em a............... ......
16 – Model o OSI... .......... .......... ........... .......... ..................
17 – Transf erência de dados entre as camadas..... .......... ...
18 – Transm issão / Recepç ão f eita utilizando-se CODE CS..
19 – Di stribuição dos níveis de en trada e saída pel a le i A. ..
20 – Di agrama de bl ocos si mplificado da c odif icação
CS-ACELP..... .......... .......... .......... .......... .......... .........
21 – Topol ogi a de di stri bui ção...... .......... .......... ................
22a – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 1.
22b – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 1.
23a – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 2.
23b – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 2.
24a – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 3.
24b – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 3.
25a – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 4.
25b – Dif erenças porce ntuais entre as topolo gias – dis tr. 4.

17
19
20
21
24
25
27
29
31
31
32
33
34
35
37
38
39
40
42
43
79
105
105
106
107
108
108
109
110

LISTA DE TABELAS
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

1 – Característi cas Bási cas dos CODECS....... .......... .......... ...
2 e 3 – Com paração dos atributos G723.1, G729 e G7 29.........
4 – Distribuição de tráf ego consid eradas..... .......... .......... ......
5 – Val ores d e Tráf ego na HMM........ .......... ........... .......... .....
6 – Def inição das situaçõ es para a distribuição de tráf ego 1....
7 – Resultados da situaç ão 1 da di stri bui ção de tráf ego 1.. .....
8 – Resultados da situaç ão 2 da di stri bui ção de tráf ego 1.. .....
9 – Resultados da situaç ão 3 da di stri bui ção de tráf ego 1.. .....
10 – Resultados da si tua ção 4 da distribuição de t ráf ego 1......
11 – Resultados da situação 5 da distribuição de tráf ego 1......
12 – Resultados da si tua ção 6 da distribuição de t ráf ego 1......
13 – Resultados da si tuação 7 da distribuição de t ráf ego 1......
14 – Resultados da si tua ção 8 da distribuição de t ráf ego 1......
15 – Resultados da si tua ção 9 da distribuição de t ráf ego 1......
16 – Resultados da si tua ção 10 da di stribuição de tráf ego 1....
17 – Def ini ção das situaç ões para a dist ri buição de trá f ego 2..
18 – Resultados da si tua ção 1 da distribuição de t ráf ego 2......
19 – Resultados da si tua ção 2 da distribuição de t ráf ego 2......
20 – Resultados da si tua ção 3 da distribuição de t ráf ego 2......
21 – Resultados da si tua ção 4 da distribuição de t ráf ego 2......
22 – Resultados da si tua ção 5 da distribuição de t ráf ego 2......
23 – Resultados da si tua ção 6 da distribuição de t ráf ego 2......
24 – Resultados da si tua ção 7 da distribuição de t ráf ego 2......
25 – Resultados da si tua ção 8 da distribuição de t ráf ego 2......
26 – Resultados da si tua ção 9 da distribuição de t ráf ego 2......
27 – Resultados da si tua ção 10 da di stribuição de tráf ego 2... .
28 – Def ini ção das situaç ões para a dist ri buição de trá f ego 3..
29 – Resultados da si tua ção 1 da distribuição de t ráf ego 3......
30 – Resultados da si tuação 2 da distribuição de t ráf ego 3......
31 – Resultados da si tua ção 3 da distribuição de t ráf ego 3......
32 – Resultados da si tua ção 4 da distribuição de t ráf ego 3......
33 – Resultados da si tua ção 5 da distribuição de t ráf ego 3......
34 – Resultados da si tua ção 6 da distribuição de t ráf ego 3......
35 – Resultados da si tua ção 7 da distribuição de t ráf ego 3......
36 – Resultados da si tua ção 8 da distribuição de t ráf ego 3......
37 – Resultados da si tua ção 9 da distribuição de t ráf ego 3......
38 – Resultados da si tua ção 10 da di stribuição de tráf ego 3... .
39 – Def ini ção das situaç ões para a dist ri buição de trá f ego 4..
40 – Resultados da si tuação 1 da distribuição de t ráf ego 4......
41 – Resultados da si tua ção 2 da distribuição de t ráf ego 4......
42 – Resultados da si tua ção 3 da distribuição de t ráf ego 4......
43 – Resultados da si tua ção 4 da distribuição de t ráf ego 4......
44 – Resultados da si tua ção 5 da distribuição de t ráf ego 4......
45 – Resultados da si tua ção 6 da distribuição de t ráf ego 4......
46 – Resultados da si tua ção 7 da distribuição de t ráf ego 4......
47 – Resultados da si tua ção 8 da distribuição de t ráf ego 4......
48 – Resultados da si tua ção 9 da distribuição de t ráf ego 4......
49 – Resultados da si tua ção 10 da di stribuição de tráf ego 4... .
50 – Valores monetários para contratação da rede de com ......
51 – Distribuição porcentual d e tráf ego...... .......... .......... ........

42
47
51
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
78
79

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

52 – Tráf ego Rem anescente... .......... .......... .......... ........... .....
53 – Valores Monetários das redes / bandas de dados determ .
54 – Custo dos A tendentes........ .......... .......... ..................... ..
55 – Custo de contratação serviç o gratuito 080 0... ........... ......
56 – Tráf ego telef ôni co considerado em cada l ocalidade..... ....
57 – Custo total 0800........ .................... .......... .................... .
58 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 1/distribuição 1.
59 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 2/distribuição 1.
60 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 3/distribuição 1.
61 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 4/distribuição 1.
62 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 5/distribuição 1.
63 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 6/di stribuição 1.
64 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 7/distribuição 1.
65 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 8/distribuição 1.
66 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 9/distribuição 1.
67 – Consolid ação de valores m onetários, sit.10/distri buição 1
68 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 1/distribuição 2.
69 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 2/distribuição 2.
70 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 3/distribuição 2.
71 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 4/distribuição 2.
72 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 5/distribuição 2.
73 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 6/distribuição 2.
74 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 7/distribuição 2.
75 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 8/distribuição 2.
76 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 9/distribuição 2.
77 – Consolid ação de valores m onetários, sit.10/distri buição 2
78 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 1/distribuição 3.
79 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 2/distribuição 3.
80 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 3/distribuição 3.
81 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 4/distribuição 3.
82 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 5/distribuição 3.
83 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 6/distribuição 3.
84 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 7/distribuição 3.
85 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 8/distribuição 3.
86 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 9/distribuição 3.
87 – Consolid ação de valores m onetários, sit.10/distri bui ção 3
88 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 1/distribuição 4.
89 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 2/distribuição 4.
90 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 3/distribuição 4.
91 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 4/distribuição 4.
92 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 5/distribuição 4.
93 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 1/distribuição 4.
94 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 2/di stribuição 4.
95 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 3/distribuição 4.
96 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 4/distribuição 4.
97 – Consolid ação de valores m onetários, sit. 5/di stribuição 4.
98 – Comparação porcentu al entre as topol ogi as – dist r. 1... ...
99 – Comparação porcentu al entre as topol ogi as – dist r. 2... ...
100 – Com paração porc entual entre as t opologia s – di str. 3....
101 – Com paração porc entual entre as t opologia s – di str. 4....

80
81
81
82
82
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
89
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
106
107
109

GLOSSÁRIO
Bases de dados Corporativas – Base de Informações Compartilhadas por toda a
Call Centers – Centrais de Atendimento
CallId – Identificador único de chamadas
Chat – Sessão de troca de informações via texto, on-line
CRM – Customer Relationship Management
CSTA – Computer Supported Telecommunications Applications
CTI – Computer Telephony Integration
DAC – Distribuidor Automático de Chamadas
Data Mining – Análise de um conjunto de dados com o objetivo de se obter uma
desenvolvimento de aplicações
determinada informação ou uma tendência
E-commerce – Comércio eletrônico (via Internet)
Empresa
Ethernet – Tecnologia de camada 2 que permite a interligação de equipamentos
Front End – Software / Interface de atendimento
Load Balancing – Técnica que permite que se tenha uma determinada tarefa
Mídia – Formato / Meio de comunicação
PABX – Private Automatic Branching Exchange
PCM – Pulse Code Modulation
Plataforma Aberta – Plataforma que possibilita customização e / ou
QoS – Quality of Service
sendo executada por diversos processadores (sistemas),
Sites – Localidades
SQL – Structured Query Language
TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Telemarketing – Teleatendimento com ação de marketing
tendo-se o mesmo nível de trabalho em todos
URL - Uniform Resource Locator
WAP – Wireless Application Protocol

RESUMO

As Centrais de Atendimento vêm se apresentando como uma solução para um
relacionamento eficiente entre as empresas e seus clientes, através do uso dos
canais de comunicação que se encontram disponíveis.
Para efetuar o atendimento necessário, as empresas precisam utilizar uma
quantidade razoável de pessoas além de diversos equipamentos de comunicação
e de tratamento de chamadas.
Este trabalho efetua uma análise das centrais de atendimento considerando as
topologias que podem ser utilizadas (centralizada e distribuída, com ou sem
interligação, fazendo-se uso de diversos cenários de tráfego). Através desses
estudos, chegou-se à elaboração de planilhas e tabelas, das quais poderá se
obter os custos associados às topologias, em caráter comparativo, permitindo que
se possa orientar a uma escolha adequada para cada implementação.

ABSTRACT

The Call Centers are been presented as a solution for an efficient
relationship between the companies and their customers, through the use of
the communication channels that are available now.
So with the purpose of supply the whole necessary service, the companies
need to use a reasonable amount of people besides several communication
equipments to treatment of calls.
This work makes an analysis of the call centers considering the topologies that can
be used (centralized and distributed, with or without interconnection, being made
use of several traffic sceneries). Through of those studies, it was arrived to the
elaboration of spreadsheets and tables, through which it can be obtained the costs
associated to the topologies, in comparative character, allowing her to guide to the
one appropriate choice for each implementation.
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1. INTRODUÇÃO
O tema “Call Center”, ou mais atualmente “Contact Center” é algo que desperta
as mais diversas avaliações e considerações, e que vêm apresentando uma
grande evolução nos últimos anos, já que a maioria das pessoas utiliza-se de sua
praticidade nas diversas transações do seu dia a dia (compram mercadorias, tiram
dúvidas, verificam seus saldos bancários,...), através do telefone ou fazendo uso
da Internet.
Vê-se, por conta disso, que as empresas possuem uma preocupação cada vez
maior de possibilitar o atendimento de forma mais rápida, segura e simples,
permitindo que as pessoas que tenham feito uso de seus serviços, sintam-se
satisfeitas, evitando que essas pessoas simplesmente mudem de empresa ou de
banco por não se sentirem bem atendidas.
A fim de prover essas necessidades, uma central de atendimento atualmente é
uma combinação de informações, marketing, transmissão e processamento de
dados, relacionamento com o cliente e tecnologia de computação e telefonia. Esta
combinação de fatores possibilita que se receba um grande volume de chamadas
através de diversas mídias, tais como telefonia tradicional, telefonia sobre IP,
email, Chat e WAP (Wireless Application Protocol), permitindo que um grupo de
profissionais (atendentes) venham a realizar atendimentos de vendas, marketing,
serviço ao cliente ou outro tipo de serviço especializado.
Nessa dissertação as formas de contato serão consideradas como mídias, e se
estará dando especial atenção à distribuição para atendimento desses contatos, e
os conseqüentes meios de comunicação com suas particularidades.
1.1 Objetivo
O objetivo da dissertação é de efetuar um estudo comparativo entre as topologias
(centralizada, distribuída sem interligação e distribuída com interligação) de
centrais de atendimento tradicional (como a cartões de crédito, bancos, planos de
saúde, etc), sem necessidade de mão de obra muito especializada (como seria o
caso de centrais de atendimento que efetuassem suporte a área de informática),
com atendimento a todas as mídias, utilizando atendimento personalizado,
baseado no conceito de CRM (Customer RelationShip Management) .
Serão apresentados conceitos tais como:PABX (Private Automatic Branching
Exchange) , Distribuição de chamadas, Roteamento por habilidades, CTI
(Computer Telephony Integration) , Unidade de resposta audível (URA/IVR),
CRM, entre outras, que integram as centrais de atendimento.
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Com esses conceitos estabelecidos se fará um estudo das topologias para
centrais de atendimento indicando suas diferenças com especial atenção nos seus
benefícios e vantagens.
Esse estudo será efetuado a partir do conceito de Erlang C, obtendo-se algumas
tabelas que irão apresentar estudos de tráfego entre as topologias, considerandose diversos volumes de chamadas e de parâmetros de atendimento (Tempo de
espera para atendimento,Tamanho das chamadas, Tempo de pausa após
atendimento e Perda aceitável).
Como parte desse estudo, será apresentado também um levantamento de quais
são os custos envolvidos para se efetuar as interligações e os custos com
pessoas necessárias para efetuar os atendimentos, considerando-se cada
topologia.
Consolidando essas informações se mostrará, através de algumas tabelas, em
quais das distribuições, e em quais situações, uma topologia se mostrará mais
interessante do que as outras, baseado no critério de custos.
1.2 Justificati va
O tema relacionado com centrais de atendimento, foi escolhido pela grande
importância que estas possuem atualmente para as empresas, as quais estão
buscando cada vez mais a melhoria de suas centrais de atendimento, já que os
clientes tornam-se cada vez mais exigentes e a competição entre as próprias
empresas encontra-se cada vez mais acirrada. Acompanhando o que diz Mancini
[MAN01], quanto ao objetivo de uma central de atendimento “Conquistar Clientes,
e fidelizar o público” p.7, vê-se que a satisfação e a fidelização do cliente são
chaves de sucesso de qualquer empresa, e isto se apóia na velocidade e
eficiência dos atendimentos.
O conceito de CRM foi estudado e inserido no contexto dessa dissertação para se
efetuar o estudo das topologias.
A literatura sobre centrais de atendimento é geralmente escassa, e descrita por
experiências em empresas usuárias ou por fornecedores de produtos dessa área,
mas o que se nota é que já existe literatura mais especializada que efetua um
estudo científico do assunto.
Na pesquisa efetuada encontraram-se alguns trabalhos que foram utilizados
como o de [ANA01], que efetua uma proposta de arquitetura aberta de centrais de
atendimento (com modelagem do sistema), no qual se vê, como grande benefício,
sua modelagem do processo de negócio, ou o [FAV03] que desenvolve uma
simulação das filas em uma central de atendimento, que possui um enfoque muito
interessante quanto ao benefício que se pode ter com a compilação de resultados
em simples tabelas, ou o de [BEA97] que propõem um algoritmo de distribuição
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para sistemas de topologia distribuída, considerando-se grandes volumes de
tráfego.
Essa dissertação procura ser mais uma fonte de análise técnico / monetária no
campo de estudo das centrais de atendimento, que possa ser usada quando se
pretende tomar uma decisão quando da escolha da topologia para implementação
de uma nova central de atendimento, ou na alteração da topologia de uma central
de atendimento já existente, considerando-se os fatores de tráfego atendido,
viabilidade técnica e custos envolvidos.
1.3 Estrutura do trabalho
A dissertação está dividida em cinco capítulos: Introdução, Centrais de
atendimento, Topologias dos Sistemas de Atendimento, Análise dos Sistemas de
Atendimento, Apresentação e análise dos resultados, Considerações finais. A
seguir é apresentado um sumário geral da apresentação.
No capítulo 2 serão apresentados os conceitos associados às centrais de
atendimento, seus canais de comunicação, seus componentes, a necessidade de
integração entre os elementos tecnológicos e os conceitos de CRM que
coordenam esse tipo de sistema.
No capítulo 3 serão apresentados os conceitos associados às topologias, padrões
e protocolos que as regem e implicações de cada topologia.
No capítulo 4 serão apresentados os parâmetros que serão verificados (Erlang C)
considerando as topologias que se está estudando, permitindo a compilação e
apresentação de resultados que será feita no capítulo a seguir.
No capítulo 5 serão apresentados tanto os resultados obtidos a partir da aplicação
de Erlang C, considerando-se diversas figuras de tráfego, como os custos que se
estará tendo ao se optar por uma das topologias. Se estará fazendo também a
análise destes, para que se possa concluir qual é a topologia mais interessante a
partir das diversas figuras de tráfego apresentadas.
No capítulo 6 serão apresentadas as considerações finais da dissertação,
baseado no estudo realizado durante a elaboração do trabalho e propostas de
continuidade futura de estudo sobre o tema.
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2. Centrais de Atendimento
O conceito de central de atendimento envolve uma combinação de informação,
marketing, transmissão e processamento de dados, relacionamento com o cliente
e tecnologia de computação e telefonia.
Essa combinação permite que se alcance o tipo de atendimento rápido e eficiente
que as empresas estão buscando nos dias de hoje, sendo que passa-se a
descrever a seguir os itens necessários para se prover o serviço de atendimento a
clientes de forma adequada.

2.1

Arquitetura

As centrais de atendimento possuem uma arquitetura, que possibilita a um cliente
fazer uso de diversas mídias para estabelecer contato, podendo utilizar em menor
ou maior grau o escopo de serviços da empresa. Mostra-se na figura 1 a seguir
uma arquitetura típica de central de atendimento, podendo ser considerado que
todos os componentes encontram-se em um só local, ou que se encontram
distribuídos por diversos locais, dentro do conceito de topologia distribuída.
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Arquitetura
Cliente

Internet
Móvel
Supervisor

PSTN

PABX
ISDN

DAC

WAP
gateway
E-mail
server

Controle de
Chamadas

LAN

IP-Gateway

Agente

Internet
Firewall
Servidor Web

Aplicação
CRM ou
Front End

Banco de Dados

Figura 1: Arquitetura de uma Central de Atendimento

Na arquitetura mostrada na figura 1 acima, têm-se os seguintes componentes:
•

PABX: comutação básica de Chamadas de Voz, tanto entrada como saída.

•

DAC: componente auxiliar da comutação que irá permitir que se possa
implementar o roteamento baseado em habilidade.

•

IP Gateway: componente que possibilita a conversação entre a telefonia
tradicional e a telefonia IP.

•

Firewall: sistema que previne acessos não autorizados de ou para uma rede.

•

Servidor WEB: que irá validar as conexões http

•

WAP Gateway: mesma função do servidor WEB só que para WAP
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•

Email Server: permitirá o envio e recepção de emails além do armazenamento

•

Aplicação de CRM ou Front-End: componente que interage com outros
componentes com o objetivo de fornecer todas as informações necessárias.

•

Banco de Dados: mantém e fornece todas as informações necessárias de
clientes e pertinentes a empresa (interage diretamente com o CRM)

•

LAN: rede local (Provê comunicação de dados entre os demais componentes)

2.2

Considerações Iniciais sobre Centrais de Atendimento

Conforme [DAW99] (p 1-2), uma central de atendimento é definida como um local
onde se recebe um alto volume de chamadas, com o objetivo de atender vendas,
marketing, serviço ao cliente, telemarketing, suporte técnico ou outros negócios
especializados, sendo que nas definições mais recentes, considera-se a
distribuição automática de chamadas, controladas por uma base de dados
centralizada.
Esse conceito será utilizado considerando-se as seguintes mídias:
•
•
•
•
•

Voz convencional
Voz via rede móvel
Voz via IP
Internet convencional (Email + Chat)
Internet móvel (Email + Chat)

Definindo-se essas mídias como os canais de entrada das chamadas que se
pretende atender, se passará a conceituar, na seqüência, os outros aspectos
pertinentes às centrais de atendimento.

2.2.1 Distribuição de Chamadas
Entre os conceitos que regem um Call Center, está a distribuição de chamadas,
que é definido como [DAW99] (p 45):
“A distribuição automática de chamadas, é na verdade o coração e a alma do Call
Center moderno. Este é o mecanismo de produtividade – Um único pedaço de
tecnologia sem o qual não poderemos utilizar todas as operações associadas ao
Call Center”.
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Historicamente as empresas utilizavam PABX para o atendimento de chamadas
de voz, que possuíam como objetivo a geração de demanda para as áreas:
•
•
•

Técnicas
Comerciais
Administrativas

A distribuição de chamadas não previa nenhum tipo de inteligência, uma vez que
essas eram simplesmente encaminhadas para um grupo de telefones do tipo KS
ou para as telefonistas, sendo o atendimento realizado pela primeira pessoa
disponível (e com a eventual transferência para a pessoa / departamento que
poderia tratar a solicitação).
O que se pode verificar com isso era que as perdas de ligações eram muito altas,
levando-se à necessidade da distribuição automática de chamadas (feito por um
sistema de telefonia), que entre outras características, permitia um aproveitamento
melhor da mão de obra que seria utilizada para os atendimentos, além de permitir
uma maior eficiência nos contatos realizados por clientes e fornecedores.
Para ilustrar a Distribuição automática de Chamadas têm-se a figura 2.

Figura 2: Distribuição Automática de chamadas
A figura 2 mostra a utilização de um sistema de telefonia (PABX) fazendo o
encaminhamento de chamadas para atendimento por um determinado agente,
utilizando-se de uma distribuição automática de chamadas, respeitando-se
critérios de roteamento (os quais passa-se a definir nos itens a seguir).
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2.2.2 Distribuição Especializada / Roteamento de Chamadas
A distribuição automática de chamadas foi estabelecida para que se pudesse
efetuar um roteamento mais eficiente das chamadas, permitindo que se utilize
mais adequadamente o corpo de profissionais que está disponível para realizar o
atendimento. No DAC pode-se estar utilizando alguns tipos de distribuição /
roteamento, que se discutirá nesse tópico.
2.2.2.1 Formas de Distribuição Fixa, Cíclica e “Há mais tempo disponível”
.
Esses tipos de distribuição possuem o seguinte comportamento:
•

Distribuição Fixa
As ligações de entrada são sempre direcionadas para um mesmo agente
(ramal), e, no caso em que este esteja ocupado, se dará o encaminhamento
para a próxima pessoa, que faz parte de uma lista pré-definida para efetuar os
atendimentos.

•

Distribuição Cíclica
Trata-se de uma melhoria da distribuição fixa em que as ligações são
encaminhadas segundo a figura 3 a seguir:
3
3
PSTN

2

2

1

1
Figura 3 – Distribuição Cíclica de Chamadas
A figura 3 mostra que a primeira ligação vai para o primeiro agente, a segunda
para o segundo, etc, permitindo-se que se tenha uma distribuição mais eqüitativa
das chamadas de entrada entre os atendentes.

9

•

Há mais tempo disponível
Essa distribuição também é entendida como uma melhoria a partir dos dois
modelos, anteriores em que as ligações são entregues para o atendente que
estiver há mais tempo sem efetuar atendimento (maior disponibilidade de
tempo). Esse tipo de distribuição é o mais utilizado, pois permite que os
atendentes trabalhem em tempos próximos, possibilitando que se tenha uma
utilização e aproveitamento mais adequado da mão de obra.

2.2.2.2 Roteamento Baseado em Habilidades
Os roteamentos apresentados nos itens anteriores possibilitavam um grau de
atendimento interessante mas ainda deixavam a desejar quando se pretendia que
o atendimento fosse realizado por uma agente que mais conhecesse do serviço
especializado que o chamador havia solicitado. Assim foi necessária uma nova
evolução, tendo-se que os profissionais que iriam efetuar os atendimentos
deveriam ser os mais especializados possíveis, permitindo que quando houvesse
uma chamada esta pudesse ter o atendimento mais rápido e mais completo
possível. Baseando-se nas estruturas atuais das empresas e no compromisso
com a eficácia, foi introduzido o conceito de Roteamento Baseado em Habilidades.

Clientee
Supervisor

DAC

PST
N

LA
N

Gerenciamento

Agente A

Agente
B

Figura 4 – Distribuição Baseada em Habilidades
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Na figura 4 há dois atendentes em nosso Call Center, onde hipoteticamente, o
Agente A é um especialista em Computadores, enquanto o Agente B em
Impressoras. Utilizando-se o roteamento baseado em habilidades, e tendo-se uma
chamada que precisa de um especialista em computadores, esta será roteada
prioritariamente para o agente A, sendo somente encaminhada para o Agente B
no caso em que o Agente A já esteja ocupado atendendo uma outra chamada.
Verifica-se que o conceito de grupo DAC passa a ser substituído, fazendo com
que o roteamento automático continue sendo efetuado mas agora com o conceito
do profissional que têm maior habilidade para tratar a ligação que se quer atender.
O encaminhamento é feito para quem têm melhores condições de efetuar o
atendimento.
Vê-se também, conforme citado por [DAW 99] (p 46), que o roteamento por
habilidades foi algo que modificou de maneira substancial o conceito de
distribuição de chamadas, fazendo com que se considere como conceito
adequado o de ter a melhor pessoa para fazer o atendimento.

2.3

Canais de Comunicação

Conforme definido por [BRE00] (p. 29):
“Vê-se que canais de comunicação são anúncios de mídia de massa, venda
pessoal, promoção de vendas, relações públicas, marketing direto, Contact
Center, Internet e outros – a fim de enviar uma mensagem clara, coerente e
impactante sobre os produtos e a empresa que influenciem favoravelmente o
comportamento do cliente e consumidor.”

Para um maior entendimento, os canais de comunicação são todas as vias que as
pessoas podem vir a utilizar para acessar uma central de atendimento, com o
objetivo de fazer uso de seus serviços. Os canais que são utilizados, fazendo uso
de diversas mídias, são os seguintes:
•
•
•
•

Telefonia tradicional
Telefonia sobre IP
Telefonia Celular
Internet
o Email
o Chat
o WAP
o URL
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É importante citar que esses canais, na atualidade, sejam individualmente, sejam
em conjunto, colocam à disposição do usuário toda a gama de serviços que uma
determinada central de atendimento venha a disponibilizar, não se descartando
entretanto um tipo de serviço específico para cada canal que venha a ser utilizado.
Esses canais se sustentam em sistemas integrados de informática e telefonia,
com o objetivo de que uma pessoa que está fazendo uso de um determinado
serviço, através do telefone, venha a ser reconhecida (através do número de seu
telefone, de um código discado, entre outros – ver item Integração CTI a seguir),
via um determinado software de atendimento / CRM, e receba um atendimento
personalizado baseado no tipo de atendimento que costuma solicitar.
Como exemplo, pode-se imaginar uma pessoa que costuma comprar um
determinado produto, fazendo uso da central de atendimento. Quando esta vier a
entrar em contato com a central de atendimento mencionada, o agente pode vir a
receber a informação em seu software de atendimento de que aquele determinado
cliente é quem está chamando, e ele pode atendê-lo pelo seu nome, e logo após,
fazer uma oferta daquele produto que o cliente costuma comprar, ou de outro que
venha a ser complementar ao produto.
2.3.1 Integração CTI (Computer Telephony Integration)
No processo de integração entre sistemas de telefonia e informática, vê-se que
CTI é a solução técnica que têm disponibilizado maior gama de possibilidades.
[BAY97] (p. 29) define CTI como:
“É o que possibilita que façamos a junção de telefonia com informática,
com absoluta sinergia’”.
A figura 5 a seguir ilustra de forma bem interessante, a diferença entre sistemas
que possuem ou não integração CTI conforme (p. 3) da mesma referência
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Sem CTI





Utilização
Bastante
Limitada

Interface do usuário
limitada e acesso
mínimo a características
funcionais:
Facilidade Reduzida

Tecnologia muito potente

Com CTI

☺
Utilização
Quase
Irrestrita

Interface do usuário
customizável e
inteligência
programável:
Amplifica Facilidades

Tecnologia muito potente

Figura 5 – Sistemas com e sem CTI
Essa figura 5 mostra que ao haver a entrada de uma chamada numa central de
atendimento, esta pode vir a ser tratada de uma forma trivial, em que irá ocorrer o
simples atendimento sem nenhum tipo de reconhecimento, ou especializado, caso
em que temos o uso do CTI, podendo-se ter o suporte de diversos sistemas, tais
como aplicativos de atendimento / CRM, bases de dados (histórico do cliente),
ERP, entre outros, permitindo que esse atendimento venha a ser personalizado e
praticamente livre de retrabalhos (necessidade do cliente vir a entrar em contato
novamente para resolver o mesmo problema).
Além disso quando se faz uso de CTI se inserem benefícios tais como, o
reconhecimento de quem está acessando o sistema, roteamento baseado em
habilidades, software de atendimento controlado por CTI, entre outros.
Outro aspecto que o CTI disponibiliza, é que como este é na verdade uma
plataforma aberta, permite que uma empresa que tenha uma central de
atendimento com CTI, venha a escrever uma aplicação que atenda uma
necessidade específica sua. Existem diversos casos que ilustram essa
possibilidade, mas se destaca o da empresa Elektro (fornecedora de Energia
Elétrica do Interior de São Paulo), que a partir do CTI, controla quantos são os
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chamados de incidência de falta de Energia Elétrica, efetuados numa determinada
área (reconhecidos por seus prefixos telefônicos), aumentando automaticamente a
criticidade do atendimento e acionando uma equipe de campo para atendimento à
área. O software que aciona essa equipe de campo interage diretamente com a
central de atendimento, obtém os dados necessários e toma a decisão de quando
deve acionar a equipe de campo.
Como exemplo de uma aplicação CTI vê-se a figura 6, onde se ilustra o
tratamento ao atendimento de uma chamada de voz. Esse tipo de tratamento pode
ser feito através das interfaces padrão de um aparelho telefônico (teclados,
gancho, teclas de memória, ...) ou através de um aplicativo que além do suporte
às funções básicas de telefonia, pode estar disponibilizando diversas outras
funcionalidades CTI:

Figura 6 – Aplicação CTI
Nessa figura 6 pode-se ver que alguns controles de uma ligação se encontram
disponíveis permitindo que, via um teclado de PC (teclas F2, F3,...) ou através do
uso do mouse, possa-se fazer uso das seguintes funcionalidades:
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Desligamento
Conferência a três
Retenção
Reencaminhamento
Entre outras funções possíveis

Essas funcionalidades refletem a integração CTI, pois o que se vê é que se terá o
controle de um dispositivo de telefonia tradicional ou móvel (troncos, ramais,
grupos, etc), e a recepção dos eventos contidos nesse (número do chamador,
número discado, serviço acessado, etc.).
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Como destacado anteriormente, podem-se ter os dados vinculados a chamada,
tais como identificação do chamador (nome, endereço, etc.), através da integração
CTI com o restante do sistema de CRM / base de dados, fazendo uso, por
exemplo de seu número telefônico para efetuar a consulta / integração.
2.3.1.1 Comunicação CTI
Um outro conceito importante, quando se está analisando centrais de atendimento
com integração CTI, é o das conexões físicas desse mesmo CTI, tendo sido
definida por [CAR97] (p 357) como as seguintes:
- Conexão individual a estação de trabalho, entre cada usuário com seu próprio
telefone
- Uma conexão distribuída entre um servidor que faz parte de uma LAN e um
PABX
Vê-se que a conexão individual a cada estação de trabalho é comumente melhor
para um pequeno número de usuários e para aplicações relativamente simples
tais como discadores baseados em tela, enquanto que servidores CTI fazem mais
sentido quando utilizados em grupos de usuários de médio a grande porte, e para
aplicações mais sofisticadas tais como roteamento de chamadas inteligente
(roteamento baseado em habilidades).
Além disso CTI se presta ao uso em topologias distribuída, pois pode-se fazer uso
das funcionalidades do mesmo em qualquer ponto do sistema. Na verdade poderá
se obter as informações CTI nos servidores / PABX que estejam numa certa
localidade, apesar do atendimento propriamente dito estar ocorrendo. Essa
característica possibilita que tenhamos uma menor quantidade de sistemas para
atender uma certa demanda e também, sistemas de contingência disponíveis para
uso, em diversos locais e com a presença do CTI. Os sistemas que normalmente
são utilizados quando temos a presença do CTI são os seguintes
•
•
•
•
•
•

Unidade de resposta audível (URA/IVR)
Discador
Unidade para reconhecimento de voz
Gravador de eventos (Voz/Telas dos agentes)
CRM
Tela de contato dos agentes
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2.3.1.2 Interface para Controle de Chamadas baseado em CTI
Uma das aplicações mais interessantes quando se faz uso do CTI é o de poder
realizar o atendimento de chamadas, sendo que uma conceituação mais clara é
mostrada em [CAR97] (p. 361) a partir da seguinte figura 7:

Sistema de
Telefonia

Lógica CTI

LAN

Servidor CTI

Sistema de
Processamento
de Informações

Cami nho do fluxo
de Informação CTI

Figura 7 – Tratamento de uma chamada com uso do CTI
Na figura 7 mostra-se como se dá o comportamento do fluxo de informações entre
o sistema de telefonia e o de informática (servidor CTI) permitindo que se receba e
envie informações, fazendo uso de uma certa lógica, na qual se definirá como irá
ocorrer o tratamento que se quer dar. Como exemplo dessa lógica têm-se uma
situação em que quando ocorrer à entrada de uma chamada se terá o
reconhecimento do número do chamador e o encaminhamento para um
determinado agente, que efetuará o atendimento.
Uma grande vantagem perceptível, quando se têm uma realidade com múltiplos
locais com centrais de atendimento, é que pode-se estar planejando e efetuando
diversas melhorias diretamente via software (customizações de tratamento),
dentro do conceito CTI, de forma que se manipule e processe cenários específicos
de tratamento de chamadas.
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Nessa dissertação se estará utilizando como padrão a norma definida pelo ECMA
(Órgão regulador internacional para sistemas de informação e comunicação),
ECMA-179 na qual se mostra como deve ser o comportamento CTI. Nessa norma
defini-se o CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) em sua
fase I, que têm por objetivo conceituar quais são eventos de uma chamada e quais
são as formas possíveis de se efetuar o tratamento. Essa norma permite que se
considere diversos possíveis cenários de atendimento de chamadas.
Como parte dos conceitos utilizados nessa dissertação, têm-se a definição de
identificador de chamada como a entidade que possibilita que a partir do
reconhecimento de cada evento se tenha um tratamento diferenciado para cada
chamada ou para cada etapa de uma chamada (tocando, em pausa, sendo
atendida,...) que se recebe.
Essa definição é mostrada em m ECMA-179[ECM92] (p. 11) da seguinte forma:
“Um identificador de chamada pode ser alocado para cada chamada em função do
PABX quando ela estiver visível para o serviço CSTA, sendo que este identificador
pode ou não ser único tendo por base todos os subdomínios envolvidos, sendo
que entretanto este será efetivamente único quando estivermos considerando uma
certa chamada dentro de um determinado sub-domínio tendo por base suas
extremidades, ou seja do principio ao fim desta. Para que se possa estabelecer
uma referência para uma nova chamada esse identificador da mesma deve
nomeá-la antes que a mesma esteja completamente estabelecida.”

Ilustrando melhor o citado nessa norma têm-se o seguinte exemplo:
Uma chamada de entrada recebe uma identificação ainda enquanto o dispositivo
chamado estiver tocando, antes do atendimento. Esse identificador de chamada
é único e existirá do principio ao fim da mesma.
Esse aspecto é fundamental pois num tratamento de chamada, esta pode passar
por diversos dispositivos até sua conclusão, sem que haja descontinuidade da
informação (encerramento do tratamento que se estava realizando).
Para exemplificar, deve-se entender que os serviços CSTA que virão a possibilitar
isso, são exatamente transferência e consulta, pois durante a operação desses
serviços a identificação da chamada pode variar, mas sempre haverá o
encadeamento dos identificadores únicos das chamadas (CallId), sendo sempre
possível que se rastreie uma chamada do começo ao fim.
Na figura 8, se está ilustrando o exemplo que se está comentando. Nessa figura
foi criado um cenário de tratamento de chamadas com a realização de uma
conferência a três partes (três participantes de uma mesma chamada), em que se
nota a presença de dois CallId’s, que identificam as duas chamadas que estão
sendo adicionadas para formação da conferência a três e com a consequente
continuação da conversação.
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O estado 9 é repetido assim que a
conferência é armada

CALL ID = 10
Quando a outra parte não atende

4

8

8

8

8

Talking

Holding

Holding

Holding

Holding

2

1

4

Dialing

Calling

Talking

CALL ID = 11

9

9

END

Conference Conference

9

9

END

Conference Conference

Quando a outra parte não atende

Figura 8 – Tratamento CTI de uma Conferência a Três

2.4 Sistema de Informação e Aplicação
Uma parte fundamental no estudo de centrais de atendimento, é o que diz respeito
aos sistemas de informação e aplicação, onde se procura a partir de dados
recebidos numa chamada, possibilitar que o agente possa, a partir de uma
determinada aplicação, dispor de todas as informações necessárias para o
tratamento completo da necessidade do chamador. Esse tipo de situação é
possível a partir do momento em que com a integração dos sistemas de telefonia
e de informática, possa-se estar fazendo uso de seus dados, concentrado-os no
sistema que permite o atendimento diferenciado que é o CRM (Customer
Relationship Management- Gestão de Relacionamento com clientes) , definido em
[PEP01a] (p 53) da seguinte forma:
“CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das
necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa”.
Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo
de toda empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente
em um banco de dados central, analisarmos dados consolidados, distribuir os
resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa
informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a
empresa ““.
Nesse tópico se estará estudando o conceito de CRM
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2.4.1 CRM
Conforme definido por [GLO99] (p 51), CRM é um conceito que prevê a
integração de todas as áreas de uma empresa, em particular a Central de
Atendimento e as bases de dados corporativas, para que se administre o contato
com a carteira de clientes existentes, de modo a mantê-la fiel e torná-la mais
lucrativa.
É importante frisar que a aplicação do CRM normalmente está ligada à
implementação de ferramentas que, a partir da identificação dos hábitos de
consumo pelo histórico de cada cliente, permita a projeção de seu potencial futuro.
Sendo assim, classificam-se alguns aspectos do CRM, como citado a seguir:
2.4.1.1 CRM Operacional
É a aplicação da tecnologia de informação para melhorar a eficiência do
relacionamento entre clientes e a empresa. Estão entre os produtos de CRM
operacional as aplicações de automação de força de vendas (SFA), automação de
canais de venda (SCA), sistemas de e-commerce e Call-Centers. O CRM
operacional prevê a integração de todos os produtos de tecnologia para
proporcionar o melhor atendimento ao cliente.
2.4.1.2 CRM Colaborativo
É a aplicação da tecnologia de informação que permite a automação e a
integração entre todos os pontos de contato do cliente com a empresa. Esses
pontos de contato devem estar preparados para interagir com o cliente e
disseminar as informações levantadas para os sistemas do CRM Operacional.
2.4.1.3 CRM Analítico
Componente do CRM que permite identificar e acompanhar diferentes tipos de
clientes que estejam na carteira desta empresa, permitindo determinar qual
estratégia seguir para atender as suas diferentes necessidades. Normalmente se
utiliza recurso de data mining para localizar os padrões de diferenciação entre os
clientes
Numa análise mais abrangente, quando se opta pela utilização do CRM, irá se
utilizar, em maior ou menor grau, os três conceitos citados acima, quando se
efetua o tratamento das chamadas.

19

Para uma visão mais clara , mostra-se na figura 9 a importância de se manter um
relacionamento com o cliente com a utilização do CRM, e com o ganho que
poderá se estar obtendo, com o objetivo de se justificar sua utilização em centrais
de atendimento.

Potencial
Máximo

Tempo de
Relacionamento

Lucratividade do
Relacionamento

Valor
Atual
Número de Relacionamentos

A
A rentabilidade
rentabilidade de
de um
um
relacionamento
relacionamento pode ser
ser
gerenciada através
da
através da
duração
duração do
do mesmo,
mesmo, do
aumento
aumento da
da quantidade
quantidade
de produtos adquiridos
adquiridos
por
um
cliente
por um cliente ou
ou através
através
da margem ou
ou mix
mix dos
dos
produtos
produtos adquiridos.
adquiridos.

Figura 9 - Rentabilidade de um Relacionamento[PEP01a]
Finalizando esse capítulo, têm-se a figura 10, em que se mostra que um CRM,
permite o tratamento de todas as etapas de relacionamento com o cliente, e que
todas as áreas da empresa estarão envolvidas neste processo.
Gerencia
Clientes

Geração de
Oportunidades

Demanda
Marketing

Gerencia
Contratos

Clientes

Gerencia
Serviços

Gerencia
Pedidos

Central de
Cobrança

Vendas e
Televendas

Figura 10 – CRM aplicado a Empresa
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3. Topologias dos Sistemas de Atendimento
Nesta análise que se está fazendo sobre centrais de atendimento, um aspecto
fundamental é se o atendimento que será realizado se dará numa única localidade
ou em diversas. A justificativa para esse tipo de estudo é que ao estarmos
concentrando ou distribuindo o atendimento a ser efetuado pode-se ter ganhos ou
prejuízos, conforme o que se irá optar como solução.
Na análise da topologia se estará considerando os canais de comunicação
(conforme definição do capítulo anterior) como fonte de entrada para a central de
atendimento, tendo-se em mente que o que se está buscando é que sempre se
tenha a chamada respondida da forma mais rápida, direta e eficiente possível,
utilizando-se do conceito de roteamento por habilidades (conforme definição do
capítulo anterior).
Na figura 11 considera-se que houve a entrada de uma chamada na central de
atendimento buscando um atendimento específico.

Opção 1
Primário


Especialista em
Computadores

Interesse

Dúvida sobre
computadores

Distribuição de
Chamadas


Opção 2
Secundário

Especialista em
Impressoras

Figura 11: Roteamento baseado em habilidade

A figura 11 mostra que o sistema procura com prioridade enviar a chamada (de
qualquer mídia de entrada), para o agente que possua a habilidade mais
adequada para efetuar o atendimento.
Analisando nosso caso, vê-se que a chamada de entrada era de alguém
procurando esclarecer uma dúvida sobre computadores, que foi encaminhada
para um especialista em computadores (encaminhamento primário), sendo que se
poderá estar utilizando um encaminhamento secundário, quando tivermos todos
os especialistas de computadores ocupados (agente que não têm o melhor nível
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para efetuar o atendimento, e que só o faz nos casos que não existe nenhum dos
mais habilitados disponível).
Um aspecto fundamental, é que esse conceito que é implementado normalmente
numa topologia em que se têm um atendimento centralizado, pode ser usado na
topologia distribuída sem nenhum tipo de prejuízo, levando-se em consideração
que o roteamento não irá ocorrer somente dentro de uma única localidade, mas
sim entre todas, permanecendo o conceito da procura da pessoa que possuí mais
habilidade para efetuar o atendimento.
3.1 Central de Atendimento Centralizada
No estudo que se está realizando, especificamente nesse capítulo das topologias
possíveis, é importante que se faça uma análise mais completa do comportamento
dessas topologias com suas decorrências.
Nesse tópico se está realizando uma discussão da topologia centralizada que é
ilustrada na figura 12 a seguir:









Figura 12: Topologia Centralizada
Deve-se considerar para essa dissertação que se estará estudando o caso de
uma empresa que possua atuação nacional (com clientes em algumas cidades),
que irá receber chamadas de todas essas localidades. Como é o exemplo que se
vê na figura 12, em que as chamadas que são geradas são todas encaminhadas
para um único ponto central de atendimento.
Deve-se considerar também que essa empresa efetua atendimentos 24 horas por
dia, 7 dias por semana, e que disponibiliza para seus clientes chamadas gratuitas
via 0800 – Modalidade de chamada gratuita (Arcando com os custos que os
clientes teriam que assumir principalmente quanto aos interurbanos), possuindo
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toda a arquitetura necessária para efetuar os atendimentos necessários (ver item
2.1 do capítulo anterior).

3.2 Central de atendimento Distribuída
De forma diferente da topologia centralizada, a distribuída mostrada na figura 13 a
seguir, considera que a empresa possuíra centrais de atendimento em diversas
localidades, tendo-se como característica que as chamadas irão trafegar entre as
diversas localidades, buscando sempre a pessoa com a melhor habilidade para
atendê-la. Esse tipo de situação permite, entre outros detalhes que serão citados,
que as chamadas venham a entrar no sistema (para atendimento), vindas de
qualquer das localidades que estão fazendo parte do sistema em estudo.

Localidade A

Localidade B

Localidade E

Localidade C

Localidade D

Figura 13: Topologia Distribuída
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Um aspecto importante na análise da topologia distribuída é que caso não haja
uma conexão entre as localidades será necessário que em cada localidade se
tenha todos os componentes de uma central de atendimento. Ao se considerar
entretanto uma topologia distribuída com interligação, passa a existir a
possibilidade de somente se ter alguns componentes distribuídos entre o sistema,
ou seja, pode-se usar uma quantidade menor de servidores de dados (banco de
dados) e de aplicações (Front-End, CRM, Discador, entre outros). Além disso
tanto ao se considerar a topologia centralizada como a distribuída sem
interligação, deve-se considerar que os equipamentos que irão fazer a
redundância no caso em que haja a parada de qualquer dos componentes do
sistema, estarão presentes em cada localidade que houver uma central de
atendimento. Entretanto na topologia distribuída com interligação, deve-se
considerar que pode-se estar fazendo uso de sistemas redundantes em menor
quantidade, mas que estejam permitindo a redundância necessária para que não
haja a paralisação da atividade de atendimento.

Localidade A

Localidade B

CRM BD
WAP GWY
IP GWY
EMAIL SVR

Localidade E

Localidade C

Localidade D

CRM BD
WAP GWY
IP GWY
EMAIL SVR

Figura 14: Localização dos sistemas principais e secundários na topologia
distribuída com interligação

Como fixação do conceito, vê-se que todas as localidades poderão estar utilizando
todos os componentes da central de atendimento de forma praticamente igual,
sendo que os sistemas principais e de backup poderão estar trabalhando em
regime de load balancing, e devendo estar presentes (por questões de
processamento) colocados nas localidades que possuam a maior quantidade de
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solicitações / chamadas, fazendo igualmente o maior número de chamadas /
transações de dados para os componentes do sistema.
Aliado ao citado acima, essa topologia distribuída deverá contar com uma
interligação que torne possível a operação do sistema como um todo. Nesse ponto
vale a pena se efetuar uma identificação mais clara de quais são os tipos de rede
disponíveis.
Dentro disso se destaca o seguinte:

•
•

Redes de baixa velocidade (Menores do que 64 Kbits/segundo)
Redes de alta velocidade (Ethernet)

Numa análise meramente orientada à funcionalidade, deve-se descartar o uso das
redes de baixa velocidade, pois quando se está considerando um sistema para
uma central de atendimento, têm-se que as transações ocorrem praticamente em
tempo real, o que vêm a inviabilizar a possibilidade de utilização de uma rede de
baixa velocidade / banda de comunicação. Também, ao entender-se que se estará
trafegando com chamadas de voz entre as localidades, pela canalização de
dados, mesmo considerando-se que as mesmas poderiam estar compactadas, se
depara com a inviabilidade de se trafegar com um número de chamadas
adequado entre as localidades (quando se está buscando o agente com melhor
habilidade, ou quando se tem um horário de baixo tráfego em que somente uma
localidade está efetuando atendimentos).
.
Considerando-se então as redes de alta velocidade (Ethernet), irão haver as
seguintes vantagens:

•
•
•

•

Redes com banda de até 10 Gigabits/seg
Alta capacidade
Grande número de usuários compartilhando a capacidade sem a
necessidade de um comportamento diferente de quando se estará utilizando
uma rede comum (por exemplo de baixa velocidade).
Necessidades específicas das aplicações são melhor administradas, pois no
que tange ao tráfego de dados, atrasos desse tipo de comunicação são
admissíveis mas nunca a perda das mesmas.

No aspecto específico dessa dissertação faz-se importante conceituar quais
devem ser os padrões a serem utilizados quando se estiver interligando as
localidades.
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3.2.1 Aplicação do Modelo OSI aos Sistemas de Atendimento
Segundo a definição de [TAN97] (p 32 – 39), têm-se:
“Modelo OSI é o que trata da interconexão de sistemas abertos – ou seja
sistemas que estão abertos à comunicação com outros sistemas”
O modelo OSI possui sete camadas, e se utiliza os seguintes princípios, para que
se possa chegar nessas camadas citadas [TAN97] (p 32 – 39):
1. Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de
abstração.
2. Cada camada deve executar uma função bem definida.
3. A função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de
protocolos padronizados internacionalmente.
4. Os limites da camada devem ser escolhidos para reduzir o fluxo de
informações transportadas entre as interfaces.
5. O número de camadas deve ser suficiente para que funções distintas não
precisem ser de forma desnecessária, colocadas na mesma camada e
suficientemente pequeno para que a arquitetura não se torne difícil de
controlar.
A figura 15 ilustra a aplicação do modelo OSI, como um conjunto de funções que
possibilitam que máquinas distintas possam se comunicar e trocar informações.

Figura 15: Arquitetura de componentes do sistema [FER03]
A figura 15 detalha os seguintes aspectos: Hardware: provê a infra-estrutura
necessária (no nível mais baixo) para o processamento da aplicação, como a
manipulação de bits, acesso a disco, etc. · Sistema operacional: provê os serviços
básicos de acesso a hardware, etc. · Gerenciamento de dados: cuida de tarefas
como o acesso, manipulação e troca de vários tipos de dados. Uma consistência
nesta tarefa é um grande passo rumo à portabilidade de aplicações. Existem
várias formas de implementação de acesso a bancos de dados, mas a mais

26

comum e aceita pela indústria é a SQL. · Linguagem: tem sido feitos esforços em
relação à criação de uma linguagem com independência da plataforma, de forma a
prover a portabilidade de código. · Interface com o usuário: um dos principais
fatores de portabilidade, já que provê a interface com o usuário da aplicação.
Cada vez mais estão sendo desenvolvidas interfaces gráficas baseadas em
janelas, ícones e menus. Os principais padrões para desenvolvimento de
interfaces gráficas são X Window e Motif. · Comunicação: à parte de comunicação
é o objeto principal do nosso estudo. Ela vai prover a comunicação e
interoperação entre máquinas e sistemas diferentes, cuidando de características
como padrões de interoperação, endereçamento, etc.
Após essas definições, a figura 16 mostra quais são as camadas do modelo:

Figura 16: Modelo OSI [FER03]
Uma maneira fácil de se enxergar a funcionalidade de um modelo em camadas,
como o modelo OSI, é imaginar que cada camada tem como função adicionar um
cabeçalho aos dados do usuário a serem transmitidos para outro sistema (figura
17). Deste modo à função de cada camada do outro sistema é exatamente a
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inversa, ou seja, retirar os cabeçalhos dos dados que chegam e entregá-los ao
usuário em sua forma original.

Figura 17: Transferência de Dados entre Camadas [FER03]

3.2.2 Interconexão entre as localidades
No escopo dessa dissertação está se considerando o Frame Relay para
interconexão com envio e recepção das informações entre as localidades, sendo
que este se trata de um protocolo camada 2, que segundo [TAN97] (p 33 – 34),
esta camada 2 (Camada de Enlace de Dados) é conceituada da seguinte forma:
“A principal tarefa da camada de enlace de dados é transformar um canal de
transmissão bruta de dados em uma linha que pareça livre dos erros de
transmissão não detectados na camada de rede. Para executar essa tarefa, a
camada de enlace de dados faz com que o emissor divida os dados de entrada em
quadro de dados (que em geral, têm algumas centenas ou milhares de bytes),
transmitindo-os seqüencialmente e processando os quadros de reconhecimento
retransmitidos pelo receptor. Como a camada física apenas aceita e transmite um
fluxo de bits sem qualquer preocupação em relação ao significado ou a estrutura,
cabe a camada de enlace de dados criar e reconhecer os limites de quadro.”
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Quanto ao Frame Relay propriamente dito, têm-se a definição de [ODO02] (p 428
– 430):

“Frame Relay oferece a transmissão de frames de dados de tamanhos variáveis
para sites conectados via WAN. Trata-se de uma rede de acesso múltiplo,
indicando que dois dispositivos podem se conectar ao meio, sendo que esse
acesso múltiplo é a primeira diferença entre o Frame Relay e as linhas dedicadas.”

Verifica-se então que o Frame relay permite que se tenha o envio das informações
em pacotes que irão conter internamente TCP/IP (Voz + header), sendo tratados
tanto no envio como na recepção pelos roteadores.
3.2.3 Compactação
Um outro aspecto importante nesse estudo, é que quando se quer fazer a troca de
chamadas telefônicas entre localidades, deve-se utilizar a compactação dessas
informações, a fim de se economizar a quantidade de banda necessária,
possibilitando trafegar uma maior quantidade de chamadas.
[TAN 97] Como ilustrado na figura 18, os CODECS possuem a função de
digitalizar os sinais oriundos dos PABX, possibilitando que esses sinais possam
ser convertidos no padrão TCP/IP, com toda informação da comunicação
telefônica.

CODEC

CODEC

Figura 18: Transmissão / Recepção feita utilizando-se codecs

3.2.4 CODECS Utilizados em Ambientes de Atendimento de Chamadas
Apesar deste trabalho ter escopo restrito aos codificadores mencionados nas
recomendações G.729 e G.723.1 do ITU-T, este capítulo discorrerá também sobre
a recomendação G.711, com o intuito de complementar o assunto, dando maior
base teórica ao documento. Desta forma, serão apresentadas informações gerais
e as características das Recomendações G711, G729 e G.723.1, nesta ordem.
Por fim, é apresentado um quadro resumo comparando as taxas de transmissão,
atrasos e necessidades de recursos da G.723.1, G.729. Os tipos de CODECS são
descritos em [FER03].
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As características básicas desses CODECS são mostradas na tabela 1.

G 711
Dados Gerais

[ITU 72]

Data de Aprovação

1972
registro
preciso)
64 kbps
PCM

Consume de Banda
Tipo de Codificação

G 729

G 723.1

[ITU 961], [SCH [ITU 962]
97]
(sem 19 de março de 19 de março de
mais 1996
1996
8 kbps
CS-ACELP
(ConjugateStructure
Algebraic-Code-).

5,3 e 6,3 kbps
ACELP (AlgebraicCode-Excited
Linear-Prediction)
para 5,3 kbps MPMLQ
(Multipulse
Maximum
Likelihood
Quantization) para
6,3 kbps
Tabela 1 : Características Básicas dos CODECS

3.2.4.1 Características Especiais do Padrão G.711
a) Escopo: não existe um escopo preciso definido pela norma, mas foi concebida
como uma forma de digitalização do sinal de voz para ser tratado de
maneira mais eficiente pelos sistemas digitais de comunicação.
b) Atraso: como são realizadas 8.000 amostras do sinal analógico por segundo, o
atraso de algoritmo para cada informação de voz digital (um octeto) é de 0,125
ms. Na prática, um pacote com voz no padrão G.711 contém mais de um octeto
de informação.
c) Princípio de Codificação: em um processo de amostragem, um sinal de voz
contínuo no tempo é transformado em um sinal discreto no tempo. Para tanto,
tomam-se amostras do sinal a intervalos periódicos. Para que o sinal original
possa ser recuperado, a partir do sinal amostrado, é preciso que a freqüência de
amostragem obedeça ao critério de Nyquist, isto é, seja maior ou igual ao dobro
da maior freqüência formadora do sinal. Desta forma, para um sinal com máxima
freqüência de fmax , a freqüência de amostragem deve ser fa = 2 x fmax.
Para aplicações em sistemas telefônicos em PCM, a freqüência de amostragem
adotada é de 8.000 amostras da amplitude do sinal por segundo. Após feitas as
amostragens, estas são quantizadas em 256 níveis, sendo utilizados 8 bits para
representação. Este tipo de codificação necessita de um canal com banda de 64
kbps para transmissão do sinal digitalizado, já que são geradas 8.000 amostras de
8 bit s por segundo.

30

O procedimento de quantização nada mais é do que a atribuição de um valor
discreto contável, aos níveis de amplitude do sinal contínuo amostrado. Esse
processo gera um erro ou ruído de quantização que consiste na diferença entre o
sinal na entrada do quantitizador e o sinal discreto na saída. Para que esse erro
seja percentualmente próximo, independente da amplitude, os níveis de
quantização têm um espaçamento exponencial.
d) Informações Complementares: essa Recomendação, historicamente com ampla
utilização no mercado, prevê o uso de duas curvas para tratamento dos erros de
quantização, denominadas por Lei A (figura 19) e Lei µ. A primeira foi adotada
inicialmente na Europa e no Brasil,enquanto a segunda foi desenvolvida nos
Estados Unidos e depois incorporada como padrão.

Figura 19 – Distribuição dos níveis de entrada e saída pela Lei A [FER03].
3.2.4.2

Características Especiais do Padrão G.729

a) Escopo: sua concepção foi de codificar um sinal de voz com qualidade total em
8 kbps, para ser usado em primeiro lugar por aplicações com comunicação sem fio
e em segundo lugar por redes com fio que necessitem compressão da banda
usada pelo sinal codificado, tais como circuitos transoceânicos.
b) Atraso: esta Recomendação codifica a fala e outros sinais de áudio em quadros
de 10 ms cada. Adicionalmente, temos um tempo de look-ahead de 5 ms,
resultando em 15 ms o tempo de atraso do algoritmo.
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c) Princípio de Codificação:

Figura 20 - Diagrama de blocos simplificado da codificação CS-ACELP [FER03].
Este codificador foi desenhado para operar com um sinal digital obtido de um sinal
analógico resultante de filtragem, com largura de banda empregada em sistemas
telefônicos, conforme Recomendação G.712. Após 8.000 amostragens por
segundo, o sinal é convertido em um PCM linear de 16 bits, servindo de entrada
para o codificador. A saída do decodificador é convertida para analógica de forma
similar. Outra forma de entrada e saída, é a descrita pela Recomendação G.711
para dados PCM a 64 kbps, sendo convertida em PCM linear de 16 bits antes da
codificação e de PCM linear de 16 bits para o formato apropriado depois da
decodificação.
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Este codificador é baseado no modelo de codificação CELP, isto é, codificação por
excitação linear preditiva, base da Recomendação G.728. Opera com quadros de
10 ms, correspondentes a 80 amostras das 8.000 do PCM. Para cada um dos
quadros, o sinal de voz é analisado para retirada dos parâmetros do modelo CELP
(ganho, índices dos dicionários fixo e adaptativo e coeficientes de filtro). Esses
parâmetros são codificados e transmitidos ao meio, num total de 80 bits por cada
quadro amostrado (figura 20).
Os coeficientes utilizados por seus filtros são gerados através do método de
autocorrelação com janelas de observação de 30 ms. A cada 80 amostragens (10
ms) os coeficientes são computados e é feito o deslizamento da janela. Dessa
forma, a análise desses valores leva em conta as 120 amostras dos quadros
passados, as 80 amostras do quadro atual e 40 amostras do próximo quadro
(revelando aqui os 5 ms de look-ahead da codificação).
d) Informações Complementares:
1) Anexo A [SAL97]
Apesar de contemporânea da Recomendação G.723.1, seus requisitos
computacional e de memória eram superiores. Em maio de 1996, foi apresentado
o Anexo A da Norma, reduzindo sua complexidade e mantendo a
interoperabilidade com a G.729 original, conforme visto na tabela 5.1. O
funcionamento básico do algoritmo na G.729 Anexo A é o mesmo da G.729. As
principais simplificações feitas foram com relação à operação dos filtros e forma
de busca nos dicionários de vetores.

3.2.4.3 Características Especiais do Padrão G.723.1
a) Escopo: esta Recomendação especifica uma codificação usada para
compressão de voz ou sinal de áudio de um serviço multimídia para meios de
muito baixa velocidade de transmissão. No projeto deste codificador, a principal
aplicação considerada foi de videofone, como parte dos padrões da família da
Recomendação H.324.
b) Atraso: independente de qual das duas velocidades em uso, são necessários
30 ms para a formação de um quadro. Adicionalmente, temos um tempo de lookahead de 7,5 ms, resultando em 37,5 ms o tempo de atraso do algoritmo.
c) Princípio de Codificação: na implementação desta Recomendação é obrigatório
que as duas velocidades sejam disponíveis. É possível trocar de velocidade de
transmissão, dentre as duas previstas, de um quadro para outro, durante uma
conversação. Uma outra opção para alteração da velocidade de operação, é a
utilização dos períodos de descontinuidade de transmissão nos intervalos sem fala
para realizar a troca. Este codificador foi desenhado para operar com um sinal
digital obtido de um sinal analógico resultante de filtragem com largura de banda
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empregada em sistemas telefônicos, conforme Recomendação G.712. Após 8.000
amostragens por segundo, o sinal é convertido em um PCM linear de 16 bits,
servindo de entrada para o codificador. A saída do decodificador é convertida para
analógica de forma similar. Outra forma de entrada e saída, é a descrita pela
Recomendação G.711 para dados PCM a 64 kbps, sendo convertida em PCM
linear de 16 bits antes da codificação e de PCM linear de 16 bits para o formato
apropriado depois da decodificação.
É baseado no princípio de análise do sinal para síntese do resultado, tentando
minimizar o peso percentual do erro do sinal. Opera com blocos de 240 amostras
cada, obtidos da observação em 30 ms, das 8.000 amostras por segundo. Cada
bloco é inicialmente submetido a um filtro passa alta, para remoção da
componente DC e em seguida é dividido em quatro subquadros com 60 amostras
cada. O processo de codificação é similar ao descrito na G.729. Nesta
Recomendação uma janela deslizante de observação, com tamanho de 180
amostras é centrada em cada subquadro, gerando quatro conjuntos de
parâmetros que serão agrupados, codificados e transmitidos. Estes parâmetros,
como na Recomendação anterior, também são referentes a valores de ganho,
índices de dicionários e coeficientes de filtros usados no modelo.
Quando a janela está centrada no último subquadro de cada uma das 240
amostras, deverá considerar também o primeiro subquadro do próximo quadro,
para a obtenção do último grupo de parâmetros. Como cada amostra leva 0,125
ms e um subquadro tem 60 amostras, o atraso de look-ahead é de 7,5 ms.
No caso da codificação de maior banda (MP-MLQ), o total de parâmetros
transmitidos a cada quadro de 240 amostras é composto por 189 bits. Já na
codificação de menor banda (ACELP) o conjunto de parâmetros soma 158 bits.
Assim, (189 x 8000 / 240) = 6,3 kbps e (158 x 8000 / 240) = 5,3 kbps,
respectivamente.
d) Informações Complementares:
1) Histórico
Em 1992 foi anunciado o primeiro sistema de videofone do mercado, com
velocidade de transmissão muito baixa. Em novembro de 1992 o Grupo de
Estudos 15 (SG15 – Study Group 15) do ITU-T (CCITT – Comité Consultatif
International Téléphonique et Télégraphique, na época) autorizou que um grupo
de especialistas se reunissem a fim de definirem os requisitos para um padrão de
codificação de fala para esta aplicação. Em setembro de 1993, o SG15 autorizou o
início dos esforços para tal padrão. Em dezembro de 1993, 10 codificadores foram
submetidos como candidatos. Já que este esforço supunha a escolha de um único
codec, foi criado um programa de testes. Em março de 1994, o número de
candidatos foi resumido a cinco. Nos testes feitos nos laboratórios da AT&T e
France Telecom, dois codecs foram indicados como os de melhor qualidade, sem
serem conclusivos entre os dois. Em outubro de 1994 foi acordada a criação do
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codec com dupla velocidade. A primeira versão do esboço da recomendação foi
disponibilizada em fevereiro de 1995, mas só foi encaminhado para decisão pelo
SG15 em novembro de 1995, após algumas alterações.
2) Anexo A
Este anexo descreve o esquema de compressão de silêncio com um único
usuário, que permite a redução da banda passante, a fim de liberar uma parte
maior do canal digital para outros usuários, sinais de vídeo codificados ou
transmissão de dados.
Aqui são descritos tanto o detector de voz ativa (VAD – Voice Activity Detector)
como o gerador de ruído de conforto.

Tabelas 2 e 3 – Comparação dos atributos da G.723.1, G.729 e G.729 Anexo A.

Notas:
1 – Neste caso temos dois quadros de voz no mesmo pacote IP;
2 – Segundo a Recomendação G723.1, a banda necessária é de 6,3 kbps,
referentes aos 189 bits gerados pelo codec. Contudo, como a transmissão se dá
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efetivamente com octetos, isto é, múltiplos de 8 bits, quando se busca o menor
múltiplo mais próximo (192 bits), tem-se um acréscimo na banda para 6,4 kbps.
Sendo assim estará se utilizando o padrão G729, baseando-se na compactação
que se alcançara e na qualidade de voz que será obtida.
3.2.5 Cálculo do tráfego telefônico
Um outro aspecto que é fundamental na continuidade desse trabalho de
dissertação, é o que tange ao cálculo de tráfego telefônico possível entre
localidades. A prática comum para efetuar esse tipo de cálculo, em centrais de
atendimento, é de se fazer uso da fórmula de Erlang-C, que permite que se
obtenha qual será o tempo que um chamador deverá esperar antes que venha a
ser atendido.
Essa fórmula é enunciada da seguinte forma[ERL01]:

Onde,
•
•
•

C(s,a) = Probabilidade de todos os agentes estarem ocupados ou a
probabilidade do cliente ter que esperar na fila
s = Quantidade de agentes
a = Densidade de tráfego. É a relação entre as chamadas que chegam e as
que são atendidas em um determinado intervalo de tempo

Desenvolvendo-se matematicamente e fazendo uso dessa fórmula calcula-se qual
é a quantidade de agentes necessários para se atender um certo volume de
chamadas.
Esse cálculo é feito (como citado na fórmula acima), considerando-se os seguintes
parâmetros:
•

Quantidade de tempo a ser considerado: Qual é a quantidade de tempo
considerada no cálculo
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•
•
•
•
•

Número de Chamadas: Quantidade de chamadas esperadas para a
quantidade de tempo definida.
Tempo de espera: Tempo máximo que se pode esperar numa fila para ser
atendido.
Tamanho das Chamadas: Tempo ocupado por cada chamada
Tempo de Pausa: Tempo, após atendimento de uma chamada, que é
reservado para tratamentos pós-chamadas (anotações do agente,...)
Perda Aceitável: Porcentagem de chamadas que serão perdidas
(considera-se como margem de segurança)

No desenvolvimento desse trabalho, se utilizou o conceito citado acima para se
calcular a quantidade necessária de agentes para atender as condições de tráfego
que serão estudadas. Esses cálculos foram feitos utilizando-se o aplicativo Agent
Calculation System da empresa Ericsson Business Networks AB. Sendo que
existem diversas outras ferramentas disponíveis na própria Internet que possibilita
que se possa efetuar esse tipo de cálculo, obtendo-se quantidade de troncos e
agentes necessários em cada cenário de tráfego que se vai avaliar. Para
referência e exemplo têm-se a mostrada em[ERL01].
Além disso, para um estudo mais profundo do modelo de Erlang e de sua
estrutura matemática, bem como de outras informações nessa área, recomendase a consulta às seguintes referências:
•
•
•
•

[CT04]
[HTL04]
[GIB97]
[FAU03]
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4. ANÁLISE DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO /
METODOLOGIA
O que foi visto até o momento possibilita que se entenda que se está
realizando uma análise de três topologias possíveis, que possam vir a atender os
requisitos de uma central de atendimento.
Esses requisitos têm o objetivo de permitir que as centrais de atendimento possam
efetuar sua atividade da forma mais eficiente possível, respeitando os conceitos
de qualidade e velocidade, necessários para efetuar um atendimento adequado.
Esse capítulo tem como objetivo introduzir a metodologia que será utilizada e
que conduzirá a apresentação dos resultados que serão efetuados no próximo
capítulo, mostrando os parâmetros que serão verificados, considerando as
topologias que se está analisando.
4.1 Metodologia
A metodologia que será utilizada para obtenção de resultados é a de calcular a
quantidade de agentes necessários para atender cada volume de chamada dentro
de certos perfis de tráfego, atendendo a cada uma das topologias.
A partir dessa quantidade de agentes serão obtidos os valores monetários dos
seguintes itens:
•
•
•

Rede de Comunicação
Profissionais Envolvidos
Chamadas Telefônicas

Vale a pena destacar que esses itens têm peso particular em cada uma das
topologias conforme será mostrado no próximo capítulo
4.1.1 Parâmetros que serão considerados na obtenção de resultados
Os seguintes parâmetros serão considerados e mostrados na análise comparativa
que se estará fazendo no próximo capítulo:
4.1.1.1Tráfego Telefônico
Este é o parâmetro mais importante que será utilizado (considerado na hora de
maior movimento – HMM), com o objetivo de se obter a quantidade de agentes e
de troncos necessários (conforme mostrado no item 3.2.5). Aliado a quantidade de
chamadas, estará se considerando perfis de chamada (conforme Erlang -C) com
os itens considerados abaixo:

38

o
o
o
o

Waiting Time (Tempo de espera)
Lenght (Tamanho das Chamadas)
Clerical (Tempo de Pausa)
Accepted Loss (Perda Aceitável)

Essa quantidade de chamadas e de agentes será utilizado no restante dos
parâmetros, que serão considerados na composição de custos das topologias.
4.1.1.2

Banda de Comunicação

Como se estará fazendo uso da interconexão de localidades na topologia
distribuída com interligação, se estará considerando a banda necessária para que
se possa trafegar as chamadas que serão transbordadas entre as localidades .
Essas chamadas serão transbordadas pois apesar de se estar considerando uma
topologia distribuída com interligação, irá se ter o comportamento de uma
topologia centralizada, ou seja caso não haja atendente disponível na localidade
onde entrou a chamada, esta será transbordada para uma outra.
Se estará considerando o CODEC G 729,(Item 3.2.4) e o frame relay (item 3.2.2)
como o protocolo mais indicado para o transporte de voz citado.
Os custos a serem obtidos serão os seguintes:
•
•

Mensalidade Total (para utilização da banda de comunicação)
Instalação

Vale a pena frisar que para obtenção dessa banda deve-se fazer, primeiramente,
o cálculo da quantidade de agentes necessária para atender o tráfego em cada
localidade, conforme citado no item 4.1.1.
4.1.1.3

Profissionais Envolvidos

A partir da quantidade de agentes que será obtida (item 4.1.1) estará se
calculando o custo com os profissionais envolvidos (atendentes), considerando-se
seu salário adicionado dos encargos existentes. O valor do salário será baseado
no que é publicado em tabelas de salários de jornais conhecidos.
4.1.1.4

Chamadas Telefônicas

Ao se fazer uso da topologia centralizada estará se considerando o custo para o
encaminhamento das chamadas através do serviço 0800 (gratuito para o
chamador), pois como se está fazendo uma análise considerando-se cinco
localidades, deve-se obter o custo dessas ligações, desde o ponto de origem até o
local de atendimento (custo DDD). Não se estará considerando para as outras
topologias pois as chamadas terão normalmente o custo de chamadas locais (na
maioria dos casos sem grande prejuízo para o chamador). O custo mensal (CM)
do 0800 será considerado a partir da seguinte fórmula:
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Custo Mensal (CM) = Assinatura + Distribuição seqüencial + [Valor do 0800
(local / estadual / fora do estado) * total de chamadas] (considerando as 5
localidades)
Vale a pena citar que esse trabalho pretende ser um guia na escolha da topologia
mais interessante, considerando-se uma determinada quantidade de tráfego, e
que os custos de equipamentos, edifícios e aplicativos, devem ser adicionados
aos valores obtidos para implementação da topologia (conforme será mostrado no
próximo capítulo).
O resultado comparativo que será mostrado portanto no próximo capítulo,
permitirá que se faça uma escolha, tendo por base os aspectos técnico e
financeiro, considerando-se diversos cenários de tráfego telefônico.
Nota: Na análise que se está realizando não se está considerando outros custos
que existem numa implementação de uma central de atendimento tais como:
•
•
•
•
•
•

Custo do prédio aonde se situará cada central de atendimento
Custo dos Servidores
Custo dos Aplicativos (CRM, Banco de dados, ...)
Custo dos computadores dos atendentes
Custo de infra-estrutura das localidades (mesas, cadeiras, ...)
Outros custos

Sendo que esses custos não interferem no modelo que se está apresentando,e
podem ser adicionados após a definição da topologia para que se obtenha o custo
final da central de atendimento.
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5. COMPILAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O objetivo desse capítulo, é efetuar, a partir dos dados obtidos, uma análise que
irá caracterizar em que situação será mais interessante o uso de uma topologia
em relação a uma outra.
5.1 Tráfego Telefônico
A apresentação dos resultados se baseia nos conceitos de Erlang C (item 3.2.5
desse trabalho), e foram efetuados uma seqüência de cálculos, com os
parâmetros utilizados na fórmula, procurando cobrir diversas situações de tráfego
telefônico que podem ocorrer em situações reais de tratamento de chamadas nas
centrais de atendimento.
Os parâmetros que foram considerados para o cálculo de Erlang C são:
•
•
•
•

Waiting Time (Tempo de espera) - WT
Lenght (Tamanho das Chamadas) - L
Clerical (Tempo de Pausa) - C
Accepted Loss (Perda Aceitável) - AL

Se estará também considerando quatro perfis de tráfego, os quais irão contar com
os seguintes valores:
Distribuição

WT

L

C

AL

1

30s

240s

30s

1%

2

60s

180s

60s

1%

3

60s

240s

60s

1%

4

20s

180s

0s

1%

Tabela 4 – Distribuições de tráfego consideradas.
Além disso, se estará considerando dez volumes típicos de chamadas para cada
perfil, para que se possa obter as tendências de comportamento em cada
topologia. Esses volumes irão ser considerados por dia, sendo que para esse tipo
de cálculo será considerado o tráfego de uma hora de chamadas. Essa hora é
conhecida como HMM, ou seja, a hora em que existe o maior movimento (maior
número de chamadas).
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Os valores de tráfego na HMM considerados são:
Situação 1
Situação 2
Situação 3
Situação 4
Situação 5
Situação 6
Situação 7
Situação 8
Situação 9
Situação 10

20000
15000
10000
5000
2500
300
75
40
35
20
Tabela 5 – Valores de tráfego na HMM.

Para obtenção desse HMM tipicamente se considera um fator de concentração de
15% em relação ao volume de chamadas que se vai atender num dia. Fazendo
uso da HMM e dos parâmetros citados, na fórmula de Erlang C, serão obtidos os
valores totais de agentes e troncos que deverão ser utilizados nas centrais de
atendimento.
Um outro aspecto a ser considerado, é que apesar de se poder estar atendendo
outras mídias, essas não serão consideradas nesse estudo, pois como essas
fazem uso da Internet, vê-se que será indiferente se os atendimentos estiverem
numa localidade ou em diversas.
Em cada tabela que será apresentada a seguir, será mostrada a quantidade de
atendentes e troncos que será utilizado em cada topologia (centralizado ou
distribuída com ou sem interligação).
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Distribuição 1 - Parâmetros básicos
Situação
Waiting Time:
Lenght:
Clerical:
Accepted Loss:
Total de Chamadas
Fator de concentração da
HMM

1
30
240
30
1
133333
15

2
30
240
30
1
100000
15

3
30
240
30
1
66667
15

4
30
240
30
1
33333
15

5
30
240
30
1
16667
15

6
30
240
30
1
2000
15

7
30
240
30
1
500
15

8
30
240
30
1
267
15

9
30
240
30
1
233
15

10
30
240
30
1
133
15

s
s
s
%
chamadas/dia
%

Tabela 6-Definição das situações para a distribuição de tráfego 1.
HMM - Situação 1
20000

5
3,333333333
10
6,666666667
4

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

4000
6000
2000
3000
5000
20000

326
478
171
249
402
1626

288
423
151
220
355
1437

chamadas/hora
20000

quant. agentes
1531

quant. troncos
1355

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 7 – Resultados da situação 1 da distribuição de tráfego 1.
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HMM - Situação 2
15000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
3000
4500
1500
2250
3750
15000

quant. agentes
249
364
132
191
306
1242

quant. troncos
220
322
117
168
271
1098

chamadas/hora
15000

quant. agentes
1155

quant. troncos
1023

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 8 – Resultados da situação 2 da distribuição de tráfego 1
HMM - Situação 3
10000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

2000
3000
1000
1500
2500
10000

171
249
92
132
210
854

151
220
81
117
186
755

chamadas/hora
10000

quant. agentes
778

quant. troncos
691

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 9 – Resultados da situação 3 da distribuição de tráfego 1.
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HMM - Situação 4
5000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

1000
1500
500
750
1250
5000

92
132
51
71
112
458

81
117
45
63
99
405

chamadas/hora
5000

quant. agentes
399

quant. troncos
356

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 10 – Resultados da situação 4 da distribuição de tráfego 1
HMM - Situação 5
2500

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

500
750
250
375
625
2500

51
71
29
40
61
252

45
63
26
36
54
224

chamadas/hora
2500

quant. agentes
210

quant. troncos
186

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 11 – Resultados da situação 5 da distribuição de tráfego 1
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HMM - Situação 6
300

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

60
90
30
45
75
300

10
13
7
8
12
50

10
13
7
7
11
48

chamadas/hora
300

quant. agentes
33

quant. troncos
30

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 12 – Resultados da situação 6 da distribuição de tráfego 1
HMM - Situação 7
75
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
15
22,5
7,5
11,25
18,75
75

quant. agentes
4
5
3
4
5
21

quant. troncos
5
6
4
4
5
24

chamadas/hora
75

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 13 – Resultados da situação 7 da distribuição de tráfego 1
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HMM - Situação 8
40
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
8
12
4
6
10
40

quant. agentes
3
4
2
3
4
16

quant. troncos
4
4
3
3
4
18

chamadas/hora
40

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 14 – Resultados da situação 8 da distribuição de tráfego 1
HMM - Situação 9
35
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
7
10,5
3,5
5,25
8,75
35

quant. agentes
3
4
2
3
3
15

quant. troncos
4
4
3
3
4
18

chamadas/hora
20

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 15 – Resultados da situação 9 da distribuição de tráfego 1
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Baixo Tráfego telefônico - Situação 10
20
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
4
6
2
3
5
20

quant. agentes
2
3
2
2
3
12

quant. troncos
3
3
2
3
3
14

chamadas/hora
20

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 16 – Resultados da situação 10 da distribuição de tráfego 1
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Distribuição 2 - Parâmetros básicos

Situação
Waiting Time:
Lenght:
Clerical:
Accepted Loss:
Total de Chamadas
Fator de concentração da HMM

1
60
180
60
1
133333
15

2
60
180
60
1
100000
15

3
60
180
60
1
66667
15

4
60
180
60
1
33333
15

5
60
180
60
1
133
15

6
60
180
60
1
2000
15

7
60
180
60
1
500
15

8
60
180
60
1
267
15

9
60
180
60
1
233
15

10
60
180
60
1
133
15

s
s
s
%
chamadas/dia
%

Tabela 17-Definição das situações para a distribuição de tráfego 2.
HMM - Situação 1
20000

5
3,333333333
10
6,666666667
4

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

4000
6000
2000
3000
5000
20000

282
416
147
214
349
1408

222
325
118
170
274
1109

chamadas/hora
20000

quant. agentes
1351

quant. troncos
1032

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 18 – Resultados da situação 1 da distribuição de tráfego 2
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HMM - Situação 2
15000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
3000
4500
1500
2250
3750
15000

quant. agentes
249
364
132
191
306
1242

quant. troncos
220
322
117
168
271
1098

chamadas/hora
15000

quant. agentes
1159

quant. troncos
1022

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 19 – Resultados da situação 2 da distribuição de tráfego 2
HMM - Situação 3
10000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

2000
3000
1000
1500
2500
10000

147
214
78
113
181
733

118
170
64
91
144
587

chamadas/hora
10000

quant. agentes
682

quant. troncos
531

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 20 – Resultados da situação 3 da distribuição de tráfego 2
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HMM - Situação 4
5000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

1000
1500
500
750
1250
5000

78
113
43
61
96
391

64
91
36
50
77
318

chamadas/hora
5000

quant. agentes
348

quant. troncos
275

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 21 – Resultados da situação 4 da distribuição de tráfego 2
HMM - Situação 5
2500

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

500
750
250
375
625
2500

43
61
24
34
52
214

36
50
21
29
43
179

chamadas/hora
2500

quant. agentes
181

quant. troncos
144

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 22 – Resultados da situação 5 da distribuição de tráfego 2
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HMM - Situação 6
300

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

60
90
30
45
75
300

9
12
6
7
10
44

8
11
6
7
9
41

chamadas/hora
300

quant. agentes
28

quant. troncos
24

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 23 – Resultados da situação 6 da distribuição de tráfego 2
HMM - Situação 7
75
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
15
22,5
7,5
11,25
18,75
75

quant. agentes
4
5
3
3
4
19

quant. troncos
4
5
3
4
5
21

chamadas/hora
75

quant. agentes
10

quant. troncos
9

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 24 – Resultados da situação 7 da distribuição de tráfego 2
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HMM - Situação 8
40
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
8
12
4
6
10
40

quant. agentes
3
3
2
2
3
13

quant. troncos
3
4
3
3
4
17

chamadas/hora
40

quant. agentes
7

quant. troncos
7

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 25 – Resultados da situação 8 da distribuição de tráfego 2
HMM - Situação 9
35
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
7
10,5
3,5
5,25
8,75
35

quant. agentes
3
3
2
2
3
13

quant. troncos
3
4
2
3
3
15

chamadas/hora
35

quant. agentes
6

quant. troncos
6

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 26 – Resultados da situação 9 da distribuição de tráfego 2
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Baixo Tráfego telefônico - Situação 10
20
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
4
6
2
3
5
20

quant. agentes
2
2
2
2
2
10

quant. troncos
3
3
2
3
3
14

chamadas/hora
20

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 27 – Resultados da situação 10 da distribuição de tráfego 2
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Distribuição 3 - Parâmetros básicos

Situação
Waiting Time:
Lenght:
Clerical:
Accepted Loss:
Total de Chamadas
Fator de concentração da HMM

1
60
240
60
1
133333
15

2
60
240
60
1
100000
15

3
60
240
60
1
66667
15

4
60
240
60
1
33333
15

5
60
240
60
1
133
15

6
60
240
60
1
2000
15

7
60
240
60
1
500
15

8
60
240
60
1
267
15

9
60
240
60
1
233
15

10
60
240
60
1
133
15

s
s
s
%
chamadas/dia
%

Tabela 28-Definição das situações para a distribuição de tráfego 3.
HMM - Situação 1
20000

5
3,333333333
10
6,666666667
4

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

4000
6000
2000
3000
5000
20000

352
520
183
267
436
1758

290
425
152
221
358
1446

chamadas/hora
20000

quant. agentes
1687

quant. troncos
1361

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 29 – Resultados da situação 1 da distribuição de tráfego 3
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HMM - Situação 2
15000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
3000
4500
1500
2250
3750
15000

quant. agentes
267
394
140
204
331
1336

quant. troncos
221
324
117
169
272
1103

chamadas/hora
15000

quant. agentes
1270

quant. troncos
1029

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 30 – Resultados da situação 2 da distribuição de tráfego 3
HMM - Situação 3
10000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

2000
3000
1000
1500
2500
10000

183
267
97
140
225
912

152
221
82
117
187
759

chamadas/hora
10000

quant. agentes
852

quant. troncos
696

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 31 – Resultados da situação 3 da distribuição de tráfego 3
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HMM - Situação 4
5000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

1000
1500
500
750
1250
5000

97
140
53
75
119
484

82
117
45
64
99
407

chamadas/hora
10000

quant. agentes
434

quant. troncos
358

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 32 – Resultados da situação 4 da distribuição de tráfego 3
HMM - Situação 5
2500

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

500
750
250
375
625
2500

53
75
30
42
64
264

45
64
26
36
55
226

chamadas/hora
2500

quant. agentes
225

quant. troncos
187

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 33 – Resultados da situação 5 da distribuição de tráfego 3
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HMM - Situação 6
300

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

60
90
30
45
75
300

10
14
7
9
12
52

10
13
7
8
11
49

chamadas/hora
300

quant. agentes
35

quant. troncos
30

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 34 – Resultados da situação 6 da distribuição de tráfego 3
HMM - Situação 7
75
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
15
22,5
7,5
11,25
18,75
75

quant. agentes
4
6
3
4
5
22

quant. troncos
5
6
4
4
5
24

chamadas/hora
75

quant. agentes
12

quant. troncos
11

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 35 – Resultados da situação 7 da distribuição de tráfego 3
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HMM - Situação 8
40
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
8
12
4
6
10
40

quant. agentes
3
4
2
3
4
16

quant. troncos
4
4
3
3
4
18

chamadas/hora
40

quant. agentes
8

quant. troncos
8

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 36 – Resultados da situação 8 da distribuição de tráfego 3
HMM - Situação 9
35
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
7
10,5
3,5
5,25
8,75
35

quant. agentes
3
4
2
3
3
15

quant. troncos
4
4
3
3
4
18

chamadas/hora
35

quant. agentes
7

quant. troncos
7

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 37 – Resultados da situação 9 da distribuição de tráfego 3
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Baixo Tráfego telefônico - Situação 10
20
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
4
6
2
3
5
20

quant. agentes
2
3
2
2
3
12

quant. troncos
2
3
2
3
3
13

chamadas/hora
20

quant. agentes
5

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 38 – Resultados da situação 10 da distribuição de tráfego 3
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Distribuição 4 - Parâmetros básicos
Situação
Waiting Time:
Lenght:
Clerical:
Accepted Loss:
Total de Chamadas
Fator de concentração da HMM

1
20
180
10
1
133333
15

2
20
180
10
1
100000
15

3
20
180
10
1
66667
15

4
20
180
10
1
33333
15

5
20
180
10
1
133
15

6
20
180
10
1
2000
15

7
20
180
10
1
500
15

8
20
180
10
1
267
15

9
20
180
10
1
233
15

10
20
180
10
1
133
15

s
s
s
%
chamadas/dia
%

Tabela 39-Definição das situações para a distribuição de tráfego 4.
HMM - Situação 1
20000

5
3,333333333
10
6,666666667
4

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

4000
6000
2000
3000
5000
20000

235
343
125
180
289
1172

220
321
116
168
271
1096

chamadas/hora
20000

quant. agentes
1086

quant. troncos
1023

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 40 – Resultados da situação 1 da distribuição de tráfego 4
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HMM - Situação 2
15000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
3000
4500
1500
2250
3750
15000

quant. agentes
180
262
97
139
221
899

quant. troncos
168
245
90
130
207
840

chamadas/hora
15000

quant. agentes
821

quant. troncos
774

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 41 – Resultados da situação 2 da distribuição de tráfego 4
HMM - Situação 3
10000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

2000
3000
1000
1500
2500
10000

125
180
68
97
153
623

116
168
63
90
143
580

chamadas/hora
10000

quant. agentes
555

quant. troncos
523

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 42 – Resultados da situação 3 da distribuição de tráfego 4
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HMM - Situação 4
5000

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

1000
1500
500
750
1250
5000

68
97
38
53
82
338

63
90
36
50
77
316

chamadas/hora
10000

quant. agentes
287

quant. troncos
271

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 43 – Resultados da situação 4 da distribuição de tráfego 4
HMM - Situação 5
2500

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

500
750
250
375
625
2500

38
53
22
30
46
189

36
50
21
28
43
178

chamadas/hora
2500

quant. agentes
153

quant. troncos
143

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 44 – Resultados da situação 5 da distribuição de tráfego 4
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HMM - Situação 6
300

Distribuído sem interligação

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora

quant. agentes

quant. troncos

60
90
30
45
75
300

8
11
5
7
9
25

8
11
6
7
9
24

chamadas/hora
300

quant. agentes
25

quant. troncos
24

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 45 – Resultados da situação 6 da distribuição de tráfego 4
HMM - Situação 7
75
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
15
22,5
7,5
11,25
18,75
75

quant. agentes
4
4
3
3
4
18

quant. troncos
4
5
3
4
5
21

chamadas/hora
75

quant. agentes
9

quant. troncos
9

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 46 – Resultados da situação 7 da distribuição de tráfego 4
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HMM - Situação 8
40
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
8
12
4
6
10
40

quant. agentes
3
3
2
2
3
13

quant. troncos
3
4
3
3
4
17

chamadas/hora
40

quant. agentes
6

quant. troncos
7

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 47 – Resultados da situação 8 da distribuição de tráfego 4
HMM - Situação 9
35
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
7
10,5
3,5
5,25
8,75
35

quant. agentes
3
3
2
2
3
13

quant. troncos
3
4
2
3
3
15

chamadas/hora
35

quant. agentes
6

quant. troncos
6

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 48 – Resultados da situação 9 da distribuição de tráfego 4
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Baixo Tráfego telefônico - Situação 10
20
Distribuído sem interligação
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

chamadas/hora
4
6
2
3
5
20

quant. agentes
2
2
1
2
2
9

quant. troncos
3
3
2
2
3
13

chamadas/hora
20

quant. agentes
4

quant. troncos
5

Centralizado ou distribuído com interligação

Total

Tabela 49 – Resultados da situação 10 da distribuição de tráfego 4
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5.2 Banda de Comunicação
Como conceituado no item 3.2.4, verifica-se que o tipo de CODEC mais
interessante quando se quer efetuar o envio e recepção de voz, fazendo uso de
uma compressão para a necessária economia de banda é o padrão G 729, e que
a escolha do frame relay (item 3.2.2) é o protocolo mais indicado para o transporte
de voz citado.
Sendo assim, é importante que se considere os custos que estarão envolvidos,
quando se estiver optando por fazer uma implementação com uma rede
distribuída com interligação.
5.2.1 Custos Envolvidos
Baseado num levantamento feito junta a Empresa Telefonica, em maio de 2004,
verificou-se que existem os seguintes custos, para se interligar as localidades:
Banda (kbits/seg)

Mensalidades

Instalação

64

R$ 3.487,93

R$ 4.952,85

128

R$ 4.779,28

R$ 4.952,85

256

R$ 7.222,63

R$ 4.952,85

512

R$ 11.546,37

R$ 4.952,85

1024

R$ 17.100,00

R$ 4.952,85

2048

R$ 25.022,29

R$ 5.943,42

Tabela 50 – Valores Monetários para contratação de rede de comunicação.
Sendo que, considerando-se a condição distribuída com interligação, à topologia
seguirá o mostrado na figura 21.
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Sites Remotos

Roteador

Site Central
Modem

FRAME
RELAY

.
.
.

Modems Roteador

Sites Remotos

Roteador

Modem

Figura 21 – Topologia de distribuição
O que se destaca na figura 21 mostrada é que se está fazendo a interligação via
Frame Relay, e que é possível à utilização de diversas localidades no projeto que
se está estudando.
Procurando fazer um projeto mais próximo do real estará se considerando uma
implementação que possua cinco localidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Salvador e Fortaleza, sendo que todas estas efetuarão atendimento de chamadas
de suas localidades e de outras, seguindo o requisito de que o atendimento
deverá ser efetuado pela pessoa com maior condição de fazê-lo (roteamento
baseado em habilidade).
Considerando-se as tabelas de distribuição mostradas no item 5.1 tem-se que o
valor porcentual que será atendido (em relação ao total) em cada localidade é o
seguinte:
Localidade
A – Rio de Janeiro
B – São Paulo
C – Fortaleza
D – Salvador
E – Curitiba

Valor Porcentual do tráfego
20%
30%
10%
15%
25%

Tabela 51 – Distribuição porcentual de tráfego.
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Um detalhe interessante quanto à tabela acima é que o volume porcentual de
tráfego é numericamente o mesmo que o da quantidade de agentes necessária
para atender o mesmo tráfego telefônico.
E que também em função das tabelas de distribuição, irá haver uma quantidade
de chamadas que apesar de terem sido encaminhadas para uma determinada
localidade, serão atendidas em outra. Esse reencaminhamento irá atender a
seguinte tabela (em valores porcentuais em relação à quantidade total de
chamadas):
Localidade
A – Rio de Janeiro
B – São Paulo
C – Fortaleza
D – Salvador
E – Curitiba

Valor
Porcentual de
agentes
20%
30%
10%
15%
25%

Quantidade de
tráfego
suportado
3745
5508
1976
2862
4644

Tráfego remanescente
(Tráfego real-tráfego
suportado)
255
492
24
138
356

Tabela 52 – Tráfego Remanescente na HMM.
Sendo assim considerando-se que as chamadas serão transbordadas para outras
localidades, e que se está fazendo uso de G 729 como CODEC, o tamanho de
banda necessária será:
Banda Necessária = Tráfego Remanescente / Banda com Compressão (9.6 kb/s)
Sendo que se terá os seguintes resultados:
Localidade A...................................................................26,56 Kbits/seg
Localidade B...................................................................51,25 Kbits/seg
Localidade C...................................................................2,50 Kbits/seg
Localidade D...................................................................14,38 Kbits/seg
Localidade E...................................................................37,08 Kbits/seg
Essa banda necessária somente considera o caso em que se tenha o tratamento
das chamadas do tráfego remanescente, sendo que, entretanto, deve se
considerar que além desse tráfego irá se utilizar uma topologia com uma
localidade central e que deverá ter uma banda que comporte todo o
encaminhamento vindo das outras localidades.
Então, sendo a localidade B a central esta deveria dispor de uma banda de 131,77
kbits/seg (soma da banda necessária de todas as localidades)
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Sendo assim considerando-se que se pode utilizar múltiplos de 64 kbits/seg, e os
valores comerciais disponíveis, para utilização nas localidades se irá ter as
seguintes bandas em cada uma:
Localidade A.....................................................................64 Kbits/seg
Localidade B...................................................................128 Kbits/seg
Localidade C.....................................................................64 Kbits/seg
Localidade D.....................................................................64 Kbits/seg
Localidade E.....................................................................64 Kbits/seg
Em que se terá os seguintes valores monetários:
Banda (kbits/seg)

Mensalidades Total

Instalação Total

64

R$ 13.951,72

R$ 19.703,40

128

R$ 4.779,28

R$ 4.952,85

Tabela 53 – Valores Monetários das redes / bandas de dados determinados.
5.3 Profissionais Envolvidos
Nesse estudo que se está realizando, um fator fundamental para que se verifique
a diferença e vantagem de uma topologia em relação à outra, é quanto aos custos
inerentes à mão de obra (atendentes), tendo por base o valor realmente gasto
pela empresa.
Para obtenção desses valores utilizou-se dois cadernos de empregos, o do jornal
Folha de São Paulo de 06/06/2004 e do Jornal da Tarde de 07/06/2004, onde se
obteve os seguintes resultados:
Jornal
Folha de São Paulo
Jornal da Tarde
Média

Salário Médio de um atendente
R$ 866,00
R$ 882,00
R$ 874,00
Tabela 54 – Custos dos atendentes

Em complemento a esse valor deve-se considerar os encargos que incidem sobre
esses salários, fazendo com que se tenha o valor que a empresa de fato gasta.
Segundo definido em [PAS97], esses encargos são de 102%, fazendo com que o
custo de cada atendente seja de R$ 1.765,48.
Nota: Os salários considerados são referentes ao Estado de São Paulo, sendo
que caso se queira considerar outros salários (adequados à outra região do país),
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continuara valendo o modelo que se está apresentando, bastando para tanto que
se venha a substituir o valor dos salários que se está considerando pelo valor
corrente na região.
Como informação complementar à diferença de salários para o cargo de
atendente de Call Center, com o mesmo perfil profissional, entre os Estados de
São Paulo e da Bahia é de 15% (Fontes Folha de São Paulo, Jornal da Tarde e
Correio da Bahia).

5.4 Chamadas Telefônicas
Um outro aspecto de influência econômica nesse estudo é quando se estiver
utilizando as topologias centralizadas ou distribuída sem interligação, é o custo
que deve ser considerado com a disponibilização do serviço gratuito (0800) para
acesso dos clientes a (s) central (is) de atendimento.
Esses custos serão considerados quando se estiver utilizando o tipo de topologia
centralizada, pois as chamadas serão encaminhadas de qualquer localidade para
a localidade de atendimento.
Baseado nos dados obtidos da empresa Telefonica, os valores para contratação /
utilização do serviço 0800 são os seguintes:
Assinatura:
Distribuição sequencial:
0800 Universal

R$ 55,77
R$ 55,77
R$ 0,15
R$ 0,27
R$ 0,39

/mês
/mês
/min – local
/min - estado
/min - fora do estado

Tabela 55 – Custos de contratação serviço gratuito 0800.
Sendo que para que se possa obter o valor mensal do serviço deve-se considerar
o seguinte volume de chamadas (maior tráfego previsto):
Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E

4000
6000
2000
3000
5000

Tabela 56 – Tráfego telefônico considerado em cada localidade.
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Para cálculo dos valores envolvidos, estará se considerando os custos obtidos
com o uso da fórmula abaixo:
Custo Mensal (CM) = Assinatura + Distribuição seqüencial + [Valor do 0800
(local / estadual / fora do estado) * total de chamadas] (considerando as 5
localidades)
Será considerado que o tráfego na localidade B (central), será composto em 50%
vindo da própria cidade e 50% vinda de outras cidades dos estado, e por questões
de utilização do menor valor possível e de isonomia, não será contratado o 0800
local.
Portanto o termo [Valor do 0800 (local / estadual / fora do estado) * total de
chamadas] de cada localidade será o que é mostrado na tabela abaixo:
Localidade

Tráfego

Localidade A
Localidade B
Localidade C
Localidade D
Localidade E
Total

4000
3000 - interior
2000
3000
5000
17000

[Valor do 0800 (local / estadual / fora do
estado) * total de chamadas]
R$ 1560,00
R$ 810,00
R$ 780,00
R$ 1170,00
R$ 1950,00
R$ 6270,00

Tabela 57 – Custo total 0800.
Tendo-se CM = 55,77+55,77+6270,00 = R$ 6381,54
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5.5 Consolidação dos Resultados
Com o que foi mostrado / discutido acima se pode efetuar a apresentação dos
resultados, com o intuito de se verificar qual é o custo necessário para
implementação de cada topologia
Valores econômicos
Custo
Interligação

Custo Agentes
Distrib. s/ int.

R$ 3.487,93
R$ 4.779,28
R$ 3.487,93
R$ 3.487,93
R$ 3.487,93
R$ 18.731,00

R$ 575.546,48
R$ 843.899,44
R$ 301.897,08
R$ 439.604,52
R$ 709.722,96
R$ 2.870.670,48
Custos Totais por topologia (por
mês)

Centralizado
R$ 2.709.331,42

Distribuido sem Interligação
R$ 2.870.670,48

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 2.702.949,88

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.721.680,88

Tabela 58 – Consolidação de valores monetários, situação 1 / distribuição 1.
Valores econômicos
Custo
Interligação
R$ 3.487,93
R$ 4.779,28
R$ 3.487,93
R$ 3.487,93
R$ 3.487,93
R$ 18.731,00

Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 439.604,52
R$ 642.634,72
R$ 233.043,36
R$ 337.206,68
R$ 540.236,88
R$ 2.192.726,16
Custos Totais por topologia (por
mês)

Centralizado
R$ 2.045.510,94

Distribuido sem Interligação
R$ 2.192.726,16

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 2.039.129,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.057.860,40

Tabela 59 – Consolidação de valores monetários, situação 2 / distribuição 1.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 301.897,08
R$ 4.779,28
R$ 439.604,52
R$ 3.487,93
R$ 162.424,16
R$ 3.487,93
R$ 233.043,36
R$ 3.487,93
R$ 370.750,80
R$ 18.731,00
R$ 1.507.719,92
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 1.379.924,98

Distribuido sem Interligação
R$ 1.507.719,92

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 1.373.543,44

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 1.392.274,44

Tabela 60 – Consolidação de valores monetários, situação 3 / distribuição 1.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 162.424,16
R$ 4.779,28
R$ 233.043,36
R$ 3.487,93
R$ 90.039,48
R$ 3.487,93
R$ 125.349,08
R$ 3.487,93
R$ 197.733,76
R$ 18.731,00
R$ 808.589,84
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 710.808,06

Distribuido sem Interligação
R$ 808.589,84

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 704.426,52

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 723.157,52

Tabela 61 – Consolidação de valores monetários, situação 4 / distribuição 1.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 90.039,48
R$ 4.779,28
R$ 125.349,08
R$ 3.487,93
R$ 51.198,92
R$ 3.487,93
R$ 70.619,20
R$ 3.487,93
R$ 107.694,28
R$ 18.731,00
R$ 444.900,96
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 377.132,34

Distribuido sem Interligação
R$ 444.900,96

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 370.750,80

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 389.481,80

Tabela 62 – Consolidação de valores monetários, situação 5 / distribuição 1.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 17.654,80
R$ 4.779,28
R$ 22.951,24
R$ 3.487,93
R$ 12.358,36
R$ 3.487,93
R$ 14.123,84
R$ 3.487,93
R$ 21.185,76
R$ 18.731,00
R$ 88.274,00
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 64.642,38

Distribuido sem Interligação
R$ 88.274,00

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 58.260,84

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 76.991,84

Tabela 63 – Consolidação de valores monetários, situação 6 / distribuição 1.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 4.779,28
R$ 8.827,40
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 8.827,40
R$ 18.731,00
R$ 37.075,08
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 37.075,08

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 8.827,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 64 – Consolidação de valores monetários, situação 7 / distribuição 1.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 18.731,00
R$ 28.247,68
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 28.247,68

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 8.827,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 65 – Consolidação de valores monetários, situação 8 / distribuição 1.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 26.482,20
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 26.482,20

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 8.827,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 66 – Consolidação de valores monetários, situação 9 / distribuição 1.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 21.185,76
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 21.185,76

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 8.827,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 67 – Consolidação de valores monetários, situação 10 / distribuição 1.
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Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 497.865,36
R$ 4.779,28
R$ 734.439,68
R$ 3.487,93
R$ 259.525,56
R$ 3.487,93
R$ 377.812,72
R$ 3.487,93
R$ 616.152,52
R$ 18.731,00
R$ 2.485.795,84
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 2.391.545,02

Distribuido sem Interligação
R$ 2.485.795,84

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 2.385.163,48

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.403.894,48

Tabela 68 – Consolidação de valores monetários, situação 1 / distribuição 2.
Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 439.604,52
R$ 4.779,28
R$ 642.634,72
R$ 3.487,93
R$ 233.043,36
R$ 3.487,93
R$ 337.206,68
R$ 3.487,93
R$ 540.236,88
R$ 18.731,00
R$ 2.192.726,16
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 2.052.572,86

Distribuido sem Interligação
R$ 2.192.726,16

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 2.046.191,32

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.064.922,32

Tabela 69 – Consolidação de valores monetários, situação 2 / distribuição 2.
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Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 259.525,56
R$ 4.779,28
R$ 377.812,72
R$ 3.487,93
R$ 137.707,44
R$ 3.487,93
R$ 199.499,24
R$ 3.487,93
R$ 319.551,88
R$ 18.731,00
R$ 1.294.096,84
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 1.210.438,90

Distribuido sem Interligação
R$ 1.294.096,84

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 1.204.057,36

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 1.222.788,36

Tabela 70 – Consolidação de valores monetários, situação 3 / distribuição 2.
Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 137.707,44
R$ 4.779,28
R$ 199.499,24
R$ 3.487,93
R$ 75.915,64
R$ 3.487,93
R$ 107.694,28
R$ 3.487,93
R$ 169.486,08
R$ 18.731,00
R$ 690.302,68
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 620.768,58

Distribuido sem Interligação
R$ 690.302,68

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 614.387,04

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 633.118,04

Tabela 71 – Consolidação de valores monetários, situação 4 / distribuição 2.
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Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 75.915,64
R$ 4.779,28
R$ 107.694,28
R$ 3.487,93
R$ 42.371,52
R$ 3.487,93
R$ 60.026,32
R$ 3.487,93
R$ 91.804,96
R$ 18.731,00
R$ 377.812,72
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 325.933,42

Distribuido sem Interligação
R$ 377.812,72

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 319.551,88

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 338.282,88

Tabela 72 – Consolidação de valores monetários, situação 5 / distribuição 2.
Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 15.889,32
R$ 4.779,28
R$ 21.185,76
R$ 3.487,93
R$ 10.592,88
R$ 3.487,93
R$ 12.358,36
R$ 3.487,93
R$ 17.654,80
R$ 18.731,00
R$ 77.681,12
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 55.814,98

Distribuido sem Interligação
R$ 77.681,12

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 49.433,44

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 68.164,44

Tabela 73 – Consolidação de valores monetários, situação 6 / distribuição 2.
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Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 4.779,28
R$ 8.827,40
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 18.731,00
R$ 33.544,12
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 24.036,34

Distribuido sem Interligação
R$ 33.544,12

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 17.654,80

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 36.385,80

Tabela 74 – Consolidação de valores monetários, situação 7 / distribuição 2.
Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 22.951,24
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 18.739,90

Distribuido sem Interligação
R$ 22.951,24

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 12.358,36

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 31.089,36

Tabela 75 – Consolidação de valores monetários, situação 8 / distribuição 2.
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Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 22.951,24
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 16.974,42

Distribuido sem Interligação
R$ 22.951,24

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 10.592,88

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 29.323,88

Tabela 76 – Consolidação de valores monetários, situação 9 / distribuição 2.
Valores econômicos
Custo Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 4.779,28
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 18.731,00
R$ 17.654,80
Custos Totais por topologia (por mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 17.654,80

Centr ou D c/ Int

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 8.827,40

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 77 – Consolidação de valores monetários, situação 10 / distribuição 2.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 621.448,96
R$ 4.779,28
R$ 918.049,60
R$ 3.487,93
R$ 323.082,84
R$ 3.487,93
R$ 471.383,16
R$ 3.487,93
R$ 240.105,28
R$ 18.731,00
R$ 2.574.069,84
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 2.984.746,30

Distribuido sem Interligação
R$ 3.103.713,84

Centr ou D c/ Int

R$ 2.978.364,76

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.997.095,76

Tabela 78 – Consolidação de valores monetários, situação 1 / distribuição 3.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 471.383,16
R$ 4.779,28
R$ 695.599,12
R$ 3.487,93
R$ 247.167,20
R$ 3.487,93
R$ 360.157,92
R$ 3.487,93
R$ 584.373,88
R$ 18.731,00
R$ 2.358.681,28
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 2.248.541,14

Distribuido sem Interligação
R$ 2.358.681,28

Centr ou D c/ Int

R$ 2.242.159,60

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 2.260.890,60

Tabela 79 – Consolidação de valores monetários, situação 2 / distribuição 3.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 323.082,84
R$ 4.779,28
R$ 471.383,16
R$ 3.487,93
R$ 171.251,56
R$ 3.487,93
R$ 247.167,20
R$ 3.487,93
R$ 397.233,00
R$ 18.731,00
R$ 1.610.117,76
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 1.510.570,50

Distribuido sem Interligação
R$ 1.610.117,76

Centr ou D c/ Int

R$ 1.504.188,96

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 1.522.919,96

Tabela 80 – Consolidação de valores monetários, situação 3 / distribuição 3.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 171.251,56
R$ 4.779,28
R$ 247.167,20
R$ 3.487,93
R$ 93.570,44
R$ 3.487,93
R$ 132.411,00
R$ 3.487,93
R$ 210.092,12
R$ 18.731,00
R$ 854.492,32
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 772.599,86

Distribuido sem Interligação
R$ 854.492,32

Centr ou D c/ Int

R$ 766.218,32

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 784.949,32

Tabela 81 – Consolidação de valores monetários, situação 4 / distribuição 3.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 93.570,44
R$ 4.779,28
R$ 132.411,00
R$ 3.487,93
R$ 52.964,40
R$ 3.487,93
R$ 74.150,16
R$ 3.487,93
R$ 112.990,72
R$ 18.731,00
R$ 466.086,72
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 403.614,54

Distribuido sem Interligação
R$ 466.086,72

Centr ou D c/ Int

R$ 397.233,00

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 415.964,00

Tabela 82 – Consolidação de valores monetários, situação 5 / distribuição 3.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 17.654,80
R$ 4.779,28
R$ 24.716,72
R$ 3.487,93
R$ 12.358,36
R$ 3.487,93
R$ 15.889,32
R$ 3.487,93
R$ 21.185,76
R$ 18.731,00
R$ 91.804,96
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 68.173,34

Distribuido sem Interligação
R$ 91.804,96

Centr ou D c/ Int

R$ 61.791,80

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 80.522,80

Tabela 83 – Consolidação de valores monetários, situação 6 / distribuição 3.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 4.779,28
R$ 10.592,88
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 8.827,40
R$ 18.731,00
R$ 38.840,56
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 27.567,30

Distribuido sem Interligação
R$ 38.840,56

Centr ou D c/ Int

R$ 21.185,76

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 39.916,76

Tabela 84 – Consolidação de valores monetários, situação 7 / distribuição 3.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 18.731,00
R$ 28.247,68
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 20.505,38

Distribuido sem Interligação
R$ 28.247,68

Centr ou D c/ Int

R$ 14.123,84

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 32.854,84

Tabela 85 – Consolidação de valores monetários, situação 8 / distribuição 3.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 26.482,20
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 18.739,90

Distribuido sem Interligação
R$ 26.482,20

Centr ou D c/ Int

R$ 12.358,36

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 31.089,36

Tabela 86 – Consolidação de valores monetários, situação 9 / distribuição 3.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 21.185,76
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 15.208,94

Distribuido sem Interligação
R$ 21.185,76

Centr ou D c/ Int

R$ 8.827,40

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 27.558,40

Tabela 87 – Consolidação de valores monetários, situação 10 / distribuição 3.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 414.887,80
R$ 4.779,28
R$ 605.559,64
R$ 3.487,93
R$ 220.685,00
R$ 3.487,93
R$ 317.786,40
R$ 3.487,93
R$ 510.223,72
R$ 18.731,00
R$ 2.069.142,56
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 1.923.692,82

Distribuido sem Interligação
R$ 2.069.142,56

Centr ou D c/ Int

R$ 1.917.311,28

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 1.936.042,28

Tabela 88 – Consolidação de valores monetários, situação 1 / distribuição 4.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 317.786,40
R$ 4.779,28
R$ 462.555,76
R$ 3.487,93
R$ 171.251,56
R$ 3.487,93
R$ 245.401,72
R$ 3.487,93
R$ 390.171,08
R$ 18.731,00
R$ 1.587.166,52
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 1.455.840,62

Distribuido sem Interligação
R$ 1.587.166,52

Centr ou D c/ Int

R$ 1.449.459,08

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 1.468.190,08

Tabela 89 – Consolidação de valores monetários, situação 2 / distribuição 4.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 220.685,00
R$ 4.779,28
R$ 317.786,40
R$ 3.487,93
R$ 120.052,64
R$ 3.487,93
R$ 171.251,56
R$ 3.487,93
R$ 270.118,44
R$ 18.731,00
R$ 1.099.894,04
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 986.222,94

Distribuido sem Interligação
R$ 1.099.894,04

Centr ou D c/ Int

R$ 979.841,40

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 998.572,40

Tabela 90 – Consolidação de valores monetários, situação 3 / distribuição 4.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 120.052,64
R$ 4.779,28
R$ 171.251,56
R$ 3.487,93
R$ 67.088,24
R$ 3.487,93
R$ 93.570,44
R$ 3.487,93
R$ 144.769,36
R$ 18.731,00
R$ 596.732,24
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 513.074,30

Distribuido sem Interligação
R$ 596.732,24

Centr ou D c/ Int

R$ 506.692,76

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 525.423,76

Tabela 91 – Consolidação de valores monetários, situação 4 / distribuição 4.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 67.088,24
R$ 4.779,28
R$ 93.570,44
R$ 3.487,93
R$ 38.840,56
R$ 3.487,93
R$ 52.964,40
R$ 3.487,93
R$ 81.212,08
R$ 18.731,00
R$ 333.675,72
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 276.499,98

Distribuido sem Interligação
R$ 333.675,72

Centr ou D c/ Int

R$ 270.118,44

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 288.849,44

Tabela 92 – Consolidação de valores monetários, situação 5 / distribuição 4.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 14.123,84
R$ 4.779,28
R$ 19.420,28
R$ 3.487,93
R$ 8.827,40
R$ 3.487,93
R$ 12.358,36
R$ 3.487,93
R$ 15.889,32
R$ 18.731,00
R$ 70.619,20
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 50.518,54

Distribuido sem Interligação
R$ 70.619,20

Centr ou D c/ Int

R$ 44.137,00

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 62.868,00

Tabela 93 – Consolidação de valores monetários, situação 6 / distribuição 4.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 4.779,28
R$ 7.061,92
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 7.061,92
R$ 18.731,00
R$ 31.778,64
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 22.270,86

Distribuido sem Interligação
R$ 31.778,64

Centr ou D c/ Int

R$ 15.889,32

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 34.620,32

Tabela 94 – Consolidação de valores monetários, situação 7 / distribuição 4.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 22.951,24
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 16.974,42

Distribuido sem Interligação
R$ 22.951,24

Centr ou D c/ Int

R$ 10.592,88

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 29.323,88

Tabela 95 – Consolidação de valores monetários, situação 8 / distribuição 4.
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Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 4.779,28
R$ 5.296,44
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 5.296,44
R$ 18.731,00
R$ 22.951,24
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 16.974,42

Distribuido sem Interligação
R$ 22.951,24

Centr ou D c/ Int

R$ 10.592,88

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 29.323,88

Tabela 96 – Consolidação de valores monetários, situação 9 / distribuição 4.
Valores econômicos
Custo
Interligação
Custo Agentes
Distrib. s/ int.
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 4.779,28
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 1.765,48
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 3.487,93
R$ 3.530,96
R$ 18.731,00
R$ 15.889,32
Custos Totais por topologia (por
mês)
Centralizado
R$ 13.443,46

Distribuido sem Interligação
R$ 15.889,32

Centr ou D c/ Int

R$ 7.061,92

Custo 0800
Centralizado
R$ 6.381,54

R$ 6.381,54

Distribuído com
Interligação
R$ 25.792,92

Tabela 97 – Consolidação de valores monetários, situação 10 / distribuição 4.
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Sendo que os dados apresentados nas tabelas 38 a 58 permitem que se obtenha
quais são as diferenças porcentuais entre os valores em reais, para utilização das
topologias. Está se considerando a diferença entre as topologias centralizada e
distribuída sem interligação e a topologia distribuída com interligação, não sendo
mostrada a comparação entre as topologias centralizada e distribuída sem
interligação, uma vez que nessa comparação a topologia centralizada será sempre
mais interessante que a outra.
Esses resultados são mostrados nas tabelas e nas figuras (gráficos) a seguir:

Distribuição 1
Situação
Situação 1
Situação 2
Situação 3
Situação 4
Situação 5
Situação 6
Situação 7
Situação 8
Situação 9
Situação 10

Diferença econômica
entre topologia centr. e
distr. c/ interligação
0,45%
0,60%
0,89%
1,71%
3,17%
16,04%
44,81%
44,81%
44,81%
44,81%

Diferença econômica entre
topologia distr. s/ interligação
e distr. c/ interligação
5,19%
6,15%
7,66%
10,57%
12,46%
12,78%
25,67%
2,44%
-4,06%
-30,08%

Tabela 98 – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 1.
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Figura 22a – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 1.
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Figura 22b – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 1.
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Distribuição 2
Situação

Diferença econômica
entre topologia centr. e
distr. c/ interligação

Situação 1
Situação 2
Situação 3
Situação 4
Situação 5
Situação 6
Situação 7
Situação 8
Situação 9
Situação 10

Diferença econômica entre
topologia distr. s/ interligação
e distr. c/ interligação

0,51%
0,60%
1,01%
1,95%
3,65%
18,12%
33,94%
39,72%
42,11%
44,81%

3,29%
5,83%
5,51%
8,28%
10,46%
12,25%
-8,47%
-35,46%
-27,77%
-56,10%

Tabela 99 – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 2.
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Figura 23 a– Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 2.

95

20,00%
10,00%
0,00%
1

10

100

1000

10000

100000

-10,00%
Diferença
econômica entre
topologia distr. s/
interligação e
distr. c/
interligação

-20,00%
-30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%

Figura 23b – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 2.
Distribuição 3
Situação
Situação 1
Situação 2
Situação 3
Situação 4
Situação 5
Situação 6
Situação 7
Situação 8
Situação 9
Situação 10

Diferença econômica
entre topologia centr. e
distr. c/ interligação
0,41%
0,55%
0,81%
1,57%
2,97%
15,34%
30,94%
37,59%
39,72%
44,81%

Diferença econômica entre
topologia distr. s/ interligação
e distr. c/ interligação
3,44%
4,15%
5,42%
8,14%
10,75%
12,29%
-2,77%
-16,31%
-17,40%
-30,08%

Tabela 100 – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 3.
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Figura 24a – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 3.
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Figura 24b – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 3.
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Distribuição 4
Situação

Diferença econômica
entre topologia centr. e
distr. c/ interligação

Situação 1
Situação 2
Situação 3
Situação 4
Situação 5
Situação 6
Situação 7
Situação 8
Situação 9
Situação 10

Diferença econômica entre
topologia distr. s/ interligação
e distr. c/ interligação

0,64%
0,84%
1,24%
2,35%
4,28%
19,64%
35,67%
42,11%
42,11%
47,88%

6,43%
7,50%
9,21%
11,95%
13,43%
10,98%
-8,94%
-27,77%
-27,77%
-62,33%

Tabela 101 – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 4.
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Figura 25a– Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 4.
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Figura 25b – Diferenças porcentuais entre topologias – distribuição 4.
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6. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA ESTUDOS
6.1 Conclusões
Com os dados obtidos e calculados no item anterior pode-se concluir o
seguinte:
1. Considerando-se o aspecto do valor monetário, a topologia
centralizada é mais interessante que a distribuída com interligação.
Verifica-se entretanto que essa diferença é na maioria das situações
apresentadas, muito pequena (menor do que 1%), e que quanto
maior a quantidade de chamadas, e conseqüentemente de agentes
que se venha a ter na central de atendimento, menor será essa
diferença.
É importante citar que ao se efetuar a comparação entre essas duas
topologias, alguns fatores importantes, devem ser levados em
consideração, além do citado acima, quando se quiser optar entre
uma das duas. Esses fatores são favoráveis à topologia distribuída
com interligação, e são os seguintes:
a) No caso em que haja a interrupção de atendimento de uma certa
localidade, uma outra virá a dar continuidade ao atendimento.
b) Quando existirem feriados municipais na localidade aonde se
encontra a central de atendimento (na topologia centralizada),
será necessário se arcar com os custos de horas extras dos
atendentes (100% sobre o valor da hora normal), para que se
continue realizando os atendimentos das localidades que não
estão tendo feriado.
c) Complementando o aspecto de redundância de equipamentos,
têm-se que está somente será feita na própria localidade (no
caso da topologia centralizada), sendo que se houver uma pane
completa cessará também o atendimento. Essa situação não
ocorre na topologia distribuída com interligação, pois nessa
temos a colocação dos equipamentos principais e redundantes
de forma que possam vir a atender as localidades, mesmo
quando venha a existir a queda de um certo nó da rede de
interligação
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2. Continuando dentro do escopo de comparação monetária, ao se
efetuar a comparação entre as topologias distribuídas com e sem
interligação, verifica-se que a topologia distribuída com interligação é
mais interessante na maioria dos casos. Vale citar, entretanto, que
quando se têm um volume de chamadas entre as situações de
tráfego 6 e 8 (300 – 75 – 40 chamadas / hora), ocorre um ponto de
inflexão das curvas indicando que não é em todas as situações de
tráfego que ocorre a vantagem de se optar pela topologia distribuída
com interligação (o que ocorre normalmente a partir da situação de
tráfego 8). Isso deve ser levada em consideração quando se quer
efetuar uma mudança de topologia da central de atendimento de
distribuída sem interligação para com, verificando-se se o volume de
tráfego que se pretende atender está dentro da faixa
economicamente interessante
Conclui-se portanto, após o mapeamento das situações apresentadas, que
cada uma das topologias possuem situações em que é técnica e / ou
monetariamente mais interessante do que as outras. Esse estudo permite
que se possa optar então, pela topologia que venha a atender mais
adequadamente (nos aspectos técnicos e monetários) uma implementação
que se estiver analisando de central de atendimento, sendo uma base para
estudos de viabilidade.

6.2 Propostas para Estudos Futuros
O objetivo principal dessa dissertação foi apresentar o resultado de um estudo
comparativo entre as topologias (centralizada, distribuída sem interligação e
distribuída com interligação) de centrais de atendimento.
Como propostas de novas pesquisas nessa área pode-se citar:
•

Efetuar um estudo mais abrangente quanto às informações que deveriam
estar presentes, a fim de efetuar o estudo de um sistema de arquitetura
aberta numa topologia distribuída.

•

Criar estatísticas de satisfação e fidelização de clientes baseada na
topologia distribuída e fazendo uso do conceito de arquitetura aberta.

•

Estudar a melhor forma de proteção das informações na topologia
distribuída.
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Anexo A – Medidas de Conversações Telefônicas
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