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Para uma indústria competitiva e que vive sucessivas e aceleradas mudanças tecnológicas e de 
modelos de negócios como o setor de telecomunicações, a inovação tem que estar impregnado 
no DNA das empresas. No mapeamento de tendências e no garimpo de ideias e soluções 
inovadoras, as operadoras oferecem boas oportunidades para empresas capazes de oferecer 
algo capaz de fazê-las se diferenciar. No segmento de telefonia móvel, as quatro principais 
operadoras têm áreas exclusivas para garimpar inovações. 
 
"O setor de telecom sofre ondas de mudança o tempo inteiro com desrupturas tecnológicas 
que modificam a indústria. Até bem pouco só existia a telefonia fixa, e ai veio o celular e 
mudou tudo. As redes eram dedicadas para cada tipo de serviço. Com a internet e a tecnologia 
IP passou-se a ter uma única rede multiserviços e os negócios se misturaram. Para suportar 
estas mudanças, ou a empresa inova ou não sobrevive", diz Pedro Ripper, diretor de 
desenvolvimento tecnológico e estratégia da Oi que comanda um núcleo de inovação com 15 
profissionais. 
 
O trabalho do grupo é mapear tendências e por meio de um processo criativo fazer com que 
ela se torne uma oportunidade. Dezenas de negócios e inovações são avaliadas e entre 5% e 
10% são selecionadas e vão para a fase de incubação. Isso porque, segundo Ripper, a área 
funciona como uma star-up dentro da Oi, isolada da grande máquina do dia a dia, para não ser 
engolida. 
 
A Oi tem parcerias com universidades e institutos de pesquisa como a PUC-RJ, a Unicamp, o 
Cesar do Recife e o CPqD e no ecosistema das empresas das incubadoras de onde tem saído 
muitas ideias. Parte da solução do Oi Paggo, meio de pagamento via celular, foi desenvolvida 
pela M4U, uma encubada da PUC que cresceu e acaba de ser vendida para a Cielo. Para o IG, 
outra empresa do grupo ainda na fase de incubação, buscou-se uma plataforma de vídeo no 
exterior, mas a melhor solução foi oferecida pela Samba Tech, pequena empresa de Belo 
Horizonte que tem uma tecnologia de ponta em vídeos on- line. Já na área de serviços de valor 
agregado da operadora celular, 90% dos serviços são de terceiros, em geral pequenas 
empresas. 
 
A Claro mantém uma área de inovação e um dia inteiro dedicado ao tema. Todas as sexta-
feiras, Fiamma Zarife, diretora de serviços de valor agregado, reserva sua agenda para 
receber empresas que tragam algum tipo de inovação. O objetivo é identificar soluções que 
agreguem valor a voz. 
 
Neste trabalho, a Claro ajudou muitas pequenas empresas a crescer. Hoje são 50 parceiros. 
Uma delas foi a Takenet que criou o torpedo a cobrar e começou com a empresa desde os 
tempos da ATL, operadora banda B do grupo no Rio de Janeiro. Outra foi a Minitrade que criou 
um modelo de negócios baseado na venda de minutos patrocinados por empresas como BB e 
Abril.  
 
Para a Vivo, inovação está relacionada ao branding por meio da criação de um processo 
baseado em marca e posicionamento. Segundo Hugo Janeba, vice-presidente de marketing e 
inovação, a identificação da inovação passa por todas as áreas da empresa. "Trata-se de um 
processo contínuo que não implicam em grandes investimentos. Um exemplo é um curso de 
inglês por sms que conta com 479 mil alunos. Foi uma solução trazida por um parceiro e 
internalizada pela Vivo", diz Janeba. 
 
Na Vivo a inovação passa por três áreas de desenvolvimento: produtos e serviços, aparelhos e 
plataformas e produtos financeiros. Dentro da lógica de desenvolvimento de ideias, a empresa 
conta com 100 parceiros integradores que fazem um trabalho de garimpagem e prospecção 
como a Moda que busca soluções ligadas ao campeonato brasileiro. E conta com uma 
plataforma de desenvolvedores que conta com 200 aplicativos e 700 jogos. 
 
A TIM vem há dois anos em um trabalho de busca de inovação e criou uma área envolvendo 



rede, marketing e tecnologia da informação. E atua prospectando novidades em serviços de 
valor agregado, campanhas e promoções. "A área de inovação é cross na companhia e 
identificamos oportunidades em várias frentes no Brasil e no exterior. O mundo inteiro está 
buscando negócios com as operadoras. No país o caminho vai se tornar mais fácil para os 
desenvolvedores quando lançarmos a loja de aplicativos. Fizemos cinco workshops em cidades 
brasileiras apresentando a oportunidade para os desenvolvedores locais que poderão vender 
seus aplicativos", diz Denis Acatauassu, gerente de inovação da TIM.  
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