
OI AGILIZA CRIAÇÃO DE AMBIENTES 
E TORNA MAIS EFETIVA ENTREGA 

DE CAMPANHAS E NOVOS 
PRODUTOS AOS CLIENTES

PRINCIPAIS DESAFIOS

• Reduzir o tempo de criação de novos 
ambientes para agilizar o time do 
market da companhia

•  Eliminar os erros, cortando o 
retrabalho que existia para consertar 
possíveis falhas na criação destes 
ambientes  

•  Acompanhar a rápida evolução do 
mercado de telecomunicações, 
conseguindo estar sempre à frente 
dos concorrentes

SOLUÇÃO

A Oi adotou o vRealize Suite, 
plataforma de gerenciamento de 
nuvem híbrida que capacita os 
desenvolvedores a criar rapidamente 
aplicativos em qualquer nuvem, com 
operações seguras e consistentes. 
Com isto, conquistou mais agilidade 
na criação de novos ambientes, 
mitigando erros e garantindo eficiência 
no lançamento de novas campanhas 
comerciais.

A Oi é uma empresa pioneira na prestação de serviços convergentes que 

oferece telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de voz 

local e de longa distância, e tem, atualmente, o maior backbone do Brasil. A 

companhia está presente em todo o território nacional, chegando inclusive às 

áreas remotas do país, promovendo a inclusão digital da população. Além de 

serviços de telecomunicações para os mercados varejo e corporativo, oferece 

soluções de TI inovadoras, hospedadas em plataforma de computação em 

nuvem, para empresas de todos os portes. A companhia precisava melhorar o 

atendimento da área de TI às demandas de negócios e encontrou na VMware o 

parceiro ideal para solucionar esse desafio.

A empresa foi criada em 1998 e é hoje a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior de 

telefonia móvel do Brasil. A companhia possui aproximadamente 54 milhões de Unidades Geradoras 

de Receitas (UGRs) – que correspondem às pessoas que consomem cada um dos produtos 

comercializados – dos quais mais da metade se refere ao segmento móvel pessoal. Além disso, conta 

com 2 milhões de hotspots da rede Oi WiFi em todo o Brasil e é a única operadora de telecom do 

Brasil com presença na Antártica, fornecendo serviços de última geração para militares e 

pesquisadores que atuam na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

O desafio

O mercado de telecomunicações é muito agressivo e se move de forma muito dinâmica, 
impulsionado principalmente por tecnologias em rápida mutação, serviços em evolução 
e demandas de consumo cada vez mais complexas. Diante desse cenário, a empresa 
precisava melhorar seu time to market para ganhar ainda mais espaço. “A diferença de 
dias entre um lançamento de uma oferta e outra faz toda diferença, pois é esta rapidez 
que determina a escolha do consumidor final”, explica Alexandre Nascimento, Gerente 
de Projetos e Implantação de Infraestrutura de TI.

Diante deste cenário, a infraestrutura era tida como um caminho crítico para os projetos 
e esse foi o principal motivador para buscar uma tecnologia no mercado. Existia um 
incômodo com o fluxo de provisionamento de servidores, pois a empresa precisava de 
cerca de 15 a 20 dias para entregar ambientes, seja para desenvolvimento ou para 
colocar em produção final. Além disso, durante este processo muitas vezes ocorriam 
erros, como a ausência de um componente, o que só era descoberto no final, sendo 
preciso refazer esta etapa. Isso sem mencionar que a empresa não conseguia ter 
governança nem controle dos custos.
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A solução
A Oi precisava de uma solução que possibilitasse a automação do processo de criação 
de ambientes para que ele se tornasse rápido e intuitivo. A tecnologia escolhida foi a 
vRealize Suite, plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida que capacita os 
desenvolvedores a criar rapidamente aplicativos em qualquer nuvem, com operações 
seguras e consistentes. O fato de a VMware já ser o fornecedor de todo o suporte de 
virtualização à operadora pesou a favor na hora da escolha da companhia para este 
novo projeto, pois seria mais fácil integrar as soluções.

A operadora também contou com o apoio do time de Professional Services da VMware 
que fez toda a execução do projeto, desde o diagnóstico para mapear o problema até a 
implementação e execução da solução. “Com a ajuda deles, conseguimos entender 
como a solução poderia nos ajudar de maneira efetiva. Isto mostrou como a equipe 
estava alinhada para oferecer um serviço de consultoria e não apenas vender um 
produto”, complementou Alexandre.

Benefícios de negócio

Com o apoio da VMware, a Oi conseguiu fornecer um provisionamento mais rápido e 
ágil, com gerenciamento do ciclo de vida e entrega automatizada de serviços para as 
diversas áreas da companhia. Traduzindo em números, partes deste processo que antes 
levavam duas semanas, agora levam apenas um dia, com isso conseguiram realizar mais 
entregas e de forma mais ágil. A automação trouxe redução de custos, melhorando o 
OPEX e permitindo mais investimento em inovação, pois os técnicos agora conseguem 
estar um passo além, pensando em novas estratégias e possibilidades, ao invés de 
gastarem tempo em atividades operacionais.

“Esta parceria foi muito oportuna para a nossa transformação digital. Agora conseguimos 
estar preparados para atendermos com mais agilidade às novas estratégias de mercado, 
sem ter que necessariamente aumentar o nosso time. Precisamos, por exemplo, atualizar 
as versões dos aplicativos várias vezes na mesma semana e por isso precisamos estar 
sempre com ambientes confiáveis, disponíveis e preparados para as variações de carga. 
Com a tecnologia da VMware isso não é mais um desafio”, afirma Nascimento. 

Prova disso é o atendimento à campanha realizada e 2018, quando a empresa precisou 
crescer o ambiente do seu principal aplicativo, o Minha Oi, para suportar os novos 
usuários que viriam de uma campanha massiva de adesão que aconteceria na televisão. 
Com o vRealize, foi possível subir em uma semana mais de 30 servidores, atendendo de 
maneira efetiva a demanda que iria ser gerada. “O que seria desesperador – exigindo até 
mesmo contratação de novos profissionais e deslocamento do time para trabalhar fora 
do expediente – foi entregue sem consumir mais recursos do que o previsto e garantindo 
os objetivos de negócio”, completa o executivo.

Próximos passos
Com os excelentes resultados alcançados, a Oi já projeta novas aplicações para a 
solução. Dentre as possibilidades está a virtualização da rede, que possibilitaria a 
automatização de alguns processos internos, reduzindo ainda mais o tempo de entrega. 
Com isto, é possível reduzir a interferência humana e as tarefas operacionais para ganhar 
ainda mais agilidade e melhor atender às demandas de negócio.

OI AGILIZA CRIAÇÃO DE AMBIENTES E TORNA MAIS  EFETIVA
ENTREGA DE CAMPANHAS E NOVOS PRODUTOS AOS CLIENTES

 “ ALEXANDRE NASCIMENTO GERENTE 
DE PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE TI

 “Esta parceria foi muito oportuna 

para a nossa transformação 

digital. Agora conseguimos estar 

preparados para atendermos 

com mais agilidade às novas 

estratégias de mercado, sem ter 

que necessariamente aumentar 

o nosso time. Precisamos, por 

exemplo, atualizar as versões dos 

aplicativos várias vezes na mesma 

semana e por isso precisamos estar 

sempre com ambientes confiáveis, 

disponíveis e preparados para 

as variações de carga. Com a 

tecnologia da VMware isso não 

é mais um desafioa", afirma 

Alexandre Nascimento, Gerente 

de Projetos e Implatanção de 

Infraestrutura de TI.

BENEFÍCIOS DE NEGÓCIO

• Agilidade e padronização na 
construção de novos ambientes;

• Absorção de novos clientes, sem que 
fossem necessários investimentos 
extras;

• Desenvolvimento de plataformas 
inovadoras e melhoria do 
atendimento ao cliente.


