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Participar da reinvenção do setor de comunicações, com um novo modelo de negócios 
centrado no cliente, oferecendo soluções para agregar valor aos serviços das operadoras de 
telecomunicações, é uma das metas da Oracle. Segundo Arturo Pereyra, diretor de 
Desenvolvimento de Negócios e Marketing da área de telecomunicações para a América Latina, 
“a web 2.0 está trazendo grandes mudanças e inovações. Esta é a hora da telco 2.0. Mas para 
terem acesso e oferecerem estas inovações, as operadoras precisam saber exatamente qual 
será o custo e o retorno”.  
 
O grande desafio para as operadoras é incorporar esta cultura da inovação, buscando novos 
serviços. “Mas, para isso, são precisos investimentos, e a concorrência entre as operadoras é 
muito grande e todas já tiveram que investir na portabilidade e na rede 3G. Além disso, a 
manutenção da rede existente já consome cerca de 90% do orçamento, sobram apenas 10% 
para investimentos em TI”, diz Pereyra.  
 
“A melhor tecnologia é a que gera a maior receita”, diz Silvio Genesini, presidente da Oracle do 
Brasil. “Temos que, antes de tudo, sermos parceiros e entendermos as demandas das 
indústrias, seus modelos de negócios e estarmos sempre orientados às transformações que 
estão ocorrendo. Queremos ser parceiros no caminho da modernização”.  
 
Para Pereyra, convergência é a palavra-chave para a rentabilidade das teles, que deverão ser 
capazes de entregar diversos tipos de serviços através de suas redes. “A convergência faz com 
que o ambiente 2.0 ganhe mais espaço nas empresas, pois tem a capacidade de contribuir 
para a melhoria de negócios, aumentando a vantagem competitiva. Mas é preciso entender 
este novo cliente, que quer rapidez, mobilidade, serviços e custos razoáveis. E também 
entender o novo ecossistema com vários participantes, os novos modelos de negócios, os 
novos players...”.  
 
Uma grande oportunidade, segundo Pereyra, são os serviços baseados em localização (location 
based services – LBS), que mostram através de mapas como chegar rapidamente a serviços 
próximos de sua localização.  
 
“Imagine um executivo que esteja chegando de avião numa cidade e esteja indo direto para 
uma reunião, e seus óculos quebraram durante a viagem. Ele poderia obter a localização de 
uma ótica especializada rapidamente no seu celular, com todas as informações sobre como 
chegar lá. Este serviço já existe, é o walk score, que mostra como chegar a pé aos lugares, e 
foi desenvolvido dentro de uma empresa que só tem 15 funcionários. Mas eles não têm verba 
suficiente para finalizarem o produto, e falta um canal para oferecerem o serviço. É nesse 
ponto que as operadoras devem incorporar a cultura da inovação e investirem no 
desenvolvimento de serviços”.  
 
Oportunidade 
 
Outro exemplo citado por Pereyra é o Shazam, serviço que permite identificar uma canção que 
esteja sendo tocada numa loja ou em qualquer outro lugar, armazenar, compartilhar e, 
principalmente, comprar a música diretamente da Apple Store, da Amazon e outras lojas 
virtuais. “Este é um grande exemplo de oportunidade de inovação. E, com as ferramentas 
certas, é muito fácil fazer a cobrança de cada etapa”.  
 
“É uma questão de recursos e oportunidades”, diz Genesini. “O volume de investimento precisa 
ser suficiente para atender a demanda e, principalmente, é preciso ser criativo, se posicionar 
como uma empresa que está constantemente se transformando. Parar no tempo e parar de 
investir em inovação, principalmente em tempos de crise, é dar um tiro no pé. Agora é a hora 
de buscar aumento de eficiência”.  
 
Genesini destaca que a Oracle “está prestando atenção ao mercado para manter a sua posição 
competitiva”. Estratégia que vem dando resultados positivos, principalmente na América 



Latina, onde a empresa registrou durante dois anos seguidos o maior crescimento mundial, 
com o Brasil representando 50% deste faturamento.  
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