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A consolidação entre empresas de telecomunicações cria um grande
desafio para a integração dos sistemas de TL. E pode apressar ainda mais
a obsolescência dos sistemas legados.

os últimos anos o setor
de telecomunicações tem
vivido uma intensa onda
de consolidações de
empresas. Começando

pelas celulares, onde a onda de fusões
começou por volta de 2002, chegan-
do à maior de todas, entre Oi e Brasil
Telecom, que está em pleno desenvol-
vimento. Para além da complexidade
do negócio em si, que envolve o acer-
to entre os sócios, o financiamento e
a devida aprovação regulatória, o
maior desafio de todas estas fusões
está na parte de sistemas de TI.

As operadoras de telefonia (fixa ou
celular) são gigantes que administram
milhões de cadastros, com processos
de billing e cobrança complexos, milha-
res de pontos de atendimento ao clien-
te, grandes estruturas de logística,
manutenção e atendimento em campo,
pesados departamentos de compra,
para não falar nas inovações em tecno-
logias, em produtos e estratégias de
marketing, fundamentais. Por trás de
cada peça desse quebra-cabeça há um
sistema de TI, que se já enfrentava
uma tendência natural pela obsoles-
cência, com a consolidação entre
empresas torna-se um aspecto ainda.
mais crítico.

"Em uma empresa de celular, há
entre 300 e 350 sistemas críticos.
Juntar duas empresas significa con-
solidar estas plataformas, e isso
requer um equilíbrio complicado
entre velocidade e estabilidade", diz
Ricardo Santoro, diretor executivo de
TI da Claro. A operadora, vale lorn-
brar, surgiu da consolidação das
empresas Americel, Telet, ATL, Toss,
BCP e BSE, o que significa que prati-
camente em todos os momentos de
sua existência havia alguma integra-
ção sendo feita.

A questão da pressa versus a esta-
bilidade se aplica da seguinte manei-
ra: para que uma fusão entre duas
operadoras dê os resultados espera-

dos (sinergias, cortes de custos, uni-
formidade de marca) é preciso que,
rapidamente, os clientes das duas
empresas consolidadas tenham os
mesmos produtos e a mesma interfa-
ce de relacionamento com a empresa.
Parece tarefa, simples, mas não é. Um
excelente exemplo citado pelos pro-
fissionais de TI é: quando os usuários
da área da Brasil Telecom poderão
ter os benefícios de um produto como
o "Oi Conta Total" e quando os usuá-
rios da área da Oi poderão ter o "Pula
Pula". São dois cases de pro-
dutos que tiveram reconhe-
cimento e sucesso entre os
clientes, exigiram um inten-

so trabalho de integração de sistemas
dontro das próprias empresas mas
que, agora, precisarão passar por
uma outra rodada de ajustes nos sis-
temas de backoffice das duas empre-
sas para que se tornem homogêneos
em toda a área de cobertura da nova
Oi. É uma tarefa e tanto quando se
fala de duas operadoras que sequer
utilizavam a mesma versão do Office
em seus computadores.

Pauhí Gonçalves, diretor de enge-
nharia e TI da Oi, reconhece todos

estes desafios. "Em alguns
casos, esse processo de
integração vai levar mais
do dois anos", diz. Ele
explica que a primeira pre-
ocupação da Oi foi unifor-
mizar as plataformas de
CRM, para simplificar o
relacionamento com o
cliente. "Era fundamental
que tivéssemos, nas duas
empresas e nos 26 Estados



de atuação, mais São Paulo, onde
temos a Oi móvel, uma plataforma
que permitisse unificar os dados dos
clientes, o que será íundameatal para
a definição dos produtos o das estra-
tégias de atuação no futuro".

Atalho
O atalho que a Oi está tomando

para evitar encarar uma dispendiosa
e complexa atualização de alguns sis-
temas legados, como os de billing,
que vêm desde o tempo da Telebrás,
é integrar por onde a tecnologia é
mais atual e mais flexível: nos siste-
mas das operadoras móveis. Assim, a
Oi móvel c a BrT CiSM serão as pri-
meiras partes das duas empresas e
estarem uniformizadas do ponto de
vista de sistemas e processos. A estra-
tégia da Oi é bastante ousada, pois
ela lançou o serviço na região da
Brasil Telecom, usando a rede da

Brasil Telecom, mas sem
migrar imediatamente os
antigos clientes para as suas
plataformas. Os novos clien-
tes entram imediatamente
na nova plataforma. Já os
usuários antigos vão sendo migrados
gradativamente, à medida que con-
tratam novos serviços ou interagem
com a central de atendimento por
alguma razão.

"A pane de banda larga é um desa-
fio maior ainda porque está atrelada a
uma mfraestrutura fixa e aos sistemas
correspondentes", diz Gonçalves. Esse
desafio já havia sido enfrentado na Oi,
e agora precisará, aos poucos, ser inte-

grado em toda a rede, inclu-
sive naquelas cidades que
não tinham acesso banda
larga mas que, por conta das
metas do backhaul assumi-
das pela Oi, passarão a ter. A
saída, explica o executivo, foi
colocar os serviços Velox, de
banda larga, rodando em
cima dos sistemas utilizados
para o serviço de banda larga
móvel, que são mais atuais e
mais flexíveis. Isso deve

acontecer nos próximos 12 meses.
Ele explica que do ponto de vista

dos produtos típicos do rede fixa
(caso do serviço de telefonia), a gran-
de dificuldade é que são sistemas
antigos ou que muitas vezes não
estão nem associados a uma platafor-
ma de TI. São parte dos elementos de
rede. "Vamos ajustando aos poucos.
A convergência dos sistemas é impul-
sionada pelos produtos e pelo marke- O

NO CASO DE OPERADORAS MOVEIS, A COISA É AINDA MAIS COMPLICADA
PORQUE EXISTEM SISTEMAS PARA PLATAFORMAS DE PRÉ-PAGO, PARA
SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO E SISTEMAS ANTI-FRAUDE.
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ting da empresa".
Paulo Gonçalves reconhe-

ce que em um mundo IP, as
coisas começam a ficar mais
complicadas porque neces-
sariamente os sistemas têm
que se falar e os produtos se
tornam mais complexos.
Existe um processo gradual
para que se chegue a esta
realidade, mas ela está cada
vez mais próxima.

Ricardo Santoro, da Claro,
diz que a estratégia da empresa na
área de sistemas, agora, é prepará-los
para que eles possam ser configura-
dos o operados diretamente pelas
equipes de marketing. "Hoje, já temos
uma pessoa de TI dentro do departa-
mento de marketing e produtos para
ajudar nesse trabalho". No que diz
respeito aos serviços e sistemas de
diferentes empresas, Santoro explica
que aquelas que foram consolidadas
pela Claro já têm os sistemas pratica-
mente integrados. Agora, o desafio é
integrar com as empresas do grupo.
Ele explica que existe uma boa inte-
gração com os sistemas da Embratel,
mas que a Net Serviços, (também
parte do mesmo grupo econômico)
ainda não está integrada. "É preciso
antecipar todos esses problemas de TI
antes que os produtos sejam desenha-
dos", diz. No caso de operadoras
móveis, a coisa é ainda mais compli-
cada porque existem sistemas para
plataformas de pré-pago, sistemas
para serviços de valor adicionado e
sistemas anti-fraude que se somam
aos tradicionais.

A Claro passou, em algumas das
integrações dos sistemas que promo-
veu, pelo dilema entre pressa e estabi-
lidade. Uma delas, em 2003, foi a
integração da BSR o da BCP. "Naquela
ocasião, tínhamos pressa em lançar o
GSM, e isso determinou a troca de sis-
temas sem o devido ajuste nos proces-
sos", diz Santoro. Em termos de siste-
mas mais críticos, ele aponta o de billing
como o mais complicado. "Ali aconte-

cem 60% dos problemas".
Aspecto crítico
Os novos serviços tam-

bém são desafiadores. "Para
preparar os nossos sistemas

para a plataforma de 3G, foram quase
oito meses de trabalho", diz. Por isso
a opção da Claro tem sido por interna-
lizar as equipes de TI. "Não dá para
exigir de nenhum terceirizado o nível
de serviço necessário em uma opera-
ção de telecom", diz Santoro.

"O mercado de telecomunicações
está, hoje, fundamentado em siste-
mas de TI, com bases de dados
gigantescas. É natural que na hora
de uma fusão, esse seja o aspecto
mais crítico depois que o negócio é
fechado", diz Ricardo Chisman, líder
de tecnologia da informação da

çoes, é impossível ter uma solução
ideal já no primeiro dia, até porque não
existem soluções únicas e nem é possí-
vel recriar todas as regras e processos.

Segundo o diretor-geral da Buli
para a América Latina, Alberto Lemos
Araújo Eilho, só uma operadora como
a Brasil Telecom tinha cerca de 15
mil regras de negócio para serem
seguidas, o que dá a dimensão das
necessidades de sistemas de TI por
trás de toda essa operação.

Ele aponta ainda o problema da
evolução das tecnologias e serviços.
Um grande desafio que existo no
momento da consolidação de opera-
ções, diz, é a integração de todos os
módulos de customização que as
operadoras têm. "Por exemplo, duas
operadoras podem ter sistemas de

A ESTRATÉGIA DA 01É BASTANTE OUSADA, POIS BA LANÇOU O SERVIÇO
NA REGIÃO DA BRASIL TELECOM, USANDO A REDE DA BRASIL TELECOM,
MAS SEM MIGRAR OS ANTIGOS CLIENTES PARA AS SUAS PLATAFORMAS.
Accenture. A empresa já participou
de vários processos de integração de
sistemas e, nesse momento, é uma
das que participam do desafio de
consolidar a Oi e a Brasil Telecom.
Mesmo sem poder falar deste caso
específico, a Accenture explica que
em qualquer caso de fusão entre
empresas de grande porte e com
muitos clientes, o trabalho de inte-
gração é feito em etapas. "A convi-
vência entre diferentes sistemas é
possível. O desafio é encontrar ata-
lhos que permitam a inte-
gração gradual entre eles".
Segundo Chisman, em
empresas de telecomunica-

billings do mesmo fornecedor, mas
tão diferentes entre si que é como se
fossem produtos distintos".

Segundo o executivo da Buli,
"quanto mais se consolidam as ope-
rações, mais perto elas ficam do
limite em termos de sistemas", afir-
ma. Para. Araújo, o ponto crítico para
elas c a performance e a garantia de
funcionamento. "Os sistemas conver-
gentes disponíveis hoje não supor-
tam uma operação de 60 milhões de
clientes diz. Mas ele reconhece

que com a quantidade de
produtos e a complexida-
de dos sistemas de TI, as
operadoras estão criando
verdadeiros "frankens-
teins". "Os bons billings
permanecem em uso, por
exemplo, mas eles não são
ideais para serviços de TV,
MMS, videofone, dados...",
diz o executivo.
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