
Aplicações integradas 
 
As aplicações de comunicação da Oracle formam uma suíte capaz de atender de ponta a ponta 
as necessidades das empresas de telecomunicações. “Com as nossas aquisições, é possível 
montar uma empresa inteira”, diz Silvio Genesini, presidente da Oracle do Brasil. “Queremos 
ser os mais produtivos e com custos mais justos”.  
 
Com padrões abertos, as aplicações são todas pré-integradas e, segundo Arturo Pereyra, 
diretor de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da área de telecomunicações para a 
América Latina, em breve também capazes de se integrarem facilmente a aplicações de outros 
fornecedores, através de um novo produto para conectá-las nos pontos de integração.  
 
A Arquitetura de Integração de Aplicativos (AIA) da Oracle foi especialmente desenvolvida para 
oferecer uma plataforma aberta e baseada em padrões de mercado para um gerenciamento 
sustentável dos processos empresariais de todos os aplicativos – Oracle, legados e de 
terceiros.  
 
“Um processo de integração pode ser caro e muito lento. A integração entre as aplicações não 
pode ser como um carregador de celular, onde cada empresa tem o seu modelo e um não 
serve para outro”, diz Pereyra.  
 
Segundo ele, a empresa oferece “uma suíte de serviços e aplicações pensadas para mídia e 
telecomunicações. O Oracle CRM, por exemplo, permite analisar os clientes individualmente, 
customizando suas ofertas e direcionando as campanhas de marketing, gerenciando todo o 
ciclo de vendas”.  
 
Tempo real 
 
Outro aplicativo voltado para o mercado das teles é o Oracle Communications Billing and 
Revenue Management, plataforma multi-serviços que permite identificar preços, custos e share 
de revenue, entre outros, em tempo real.  
 
“Nos Estados Unidos, a AT&T identifica em tempo real como vai cobrar do cliente, por 
exemplo, pelo download do filme Harry Potter e quanto vai pagar à Time Warner pelos direitos 
autorais. Só que são milhares de transações deste tipo por minuto, com filmes, músicas, 
mídias diversas e parceiros variados, e o aplicativo deve analisar um por um em tempo real”.  
 
Já o aplicativo Order Service Management vai de encontro a um ponto crítico das empresas de 
telecomunicações: o serviço de atendimento ao cliente, gerenciando pedidos, inventário de 
redes e serviços e ativação de serviços.  
 
“Não faz sentido o cliente esperar uma semana para ter o seu telefone ou serviço instalado em 
casa”, diz Pereyra. “Quando o usuário liga para o operador, muitas vezes o pedido passa por 
cerca de 30 processos até chegar ao instalador, e em várias etapas isso é feito de forma 
manual. O aplicativo automatiza os processos, envia as ordens de forma eletrônica, no lugar 
do papel, economizando dinheiro, reduzindo o número de pessoas envolvidas e o retrabalho. E 
o cliente fica mais contente”. 
 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-8. 


