
‘Vamos muito bem, obrigado...’  
Paula Cabral de Menezes  
 
Assim Luiz Meisler, vice-presidente executivo da Oracle para a América Latina, iniciou a 
conversa com jornalistas durante a Oracle Open World Latin America 2009, lembrando que a 
empresa possui um portifólio com mais de 9 mil produtos para todas as verticais e fez 44 
aquisições nos últimos quatro anos.  
 
“Nós podemos ajudar nossos clientes a crescer, a ganhar competitividade, gerenciar riscos de 
negócios e custos, a se capitalizar e manter talentos. Enfim, a serem mais eficientes. Temos 
soluções para todas as áreas de uma empresa. Entendemos a crise como uma oportunidade”, 
diz Meisler.  
 
Segundo Safra Catz, presidente mundial da Oracle, presente no evento, esta estratégia de 
atender todas as áreas, com sistemas que se integram totalmente entre si e com os de outros 
fornecedores, começou a ser delineada há 10 anos.  
 
“As soluções precisam ser complementares. Imagine um carro. Você não o compra em partes 
e sai montando na garagem de casa. Você quer todas as partes integradas, não importa de 
onde venham, trabalhando juntas. Assim é a Tecnologia da Informação. Sistemas que falam 
entre si, se complementam e formam um conjunto final que funciona. E cada vez mais os 
clientes nos apontam o que eles querem que nós desenvolvamos, seja através de aquisições, 
desenvolvimento próprio ou parceiros. Eles querem que nós resolvamos os seus problemas”.  
 
Parceiras 
 
No Brasil, o número de empresas parceiras da Oracle passa de 600, chegando a mais de 1.700 
na América Latina.  
 
"A Oracle responsabilizou-se por solucionar todo o processo operacional de empresas a partir 
de plataformas desenvolvidas que atendem necessidades de cada indústria. Este enfoque 
ajuda a simplificar os ambientes de TI dos clientes, reduzir custos e riscos, além de oferecer 
novas possibilidades de escolha e flexibilidade. Nosso negócio é como administrar, utilizar, 
compartilhar e proteger a informação para que cada empresa esteja em uma posição superior 
em um mundo cada vez mais exigente e competitivo. Essa filosofia possibilita aos clientes 
focar suas energias no desenvolvimento de novas idéias para seus negócios", acrescenta 
Meisler.  
 
Ainda segundo Meisler, “a Oracle compreendeu rapidamente a importância da América Latina 
para os negócios do mundo inteiro, e é por isso que foi escolhida como uma região importante 
para a sua expansão. O avanço tecnológico provou as vantagens do trabalho colaborativo e a 
Oracle trabalha de forma abrangente para oferecer a seus parceiros, clientes e 
desenvolvedores, treinamento e atualização constantes, juntamente com as melhores 
ferramentas tecnológicas”.  
 
Silvio Genesini, presidente da Oracle no Brasil, afirma que o País e a América Latina estão 
atravessando o período de turbulência de uma forma melhor do que a média. “Nós estamos 
bem posicionados no Brasil. No sistema financeiro, que não está sendo afetado pela crise, das 
100 maiores instituições, talvez uma ou duas não tenham produtos Oracle. E além das grandes 
verticais, também temos um segmento de médias empresas que estão crescendo, e nossos 
canais e parceiros estão preparados para a pré-venda e suporte a este mercado, com modelos 
mais baratos e de fácil implantação”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 mar. 2009, Seudinheiro, B-8.   


