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Este estudo analisa comparativamente os fornecedores 
de serviços mais relevantes e parceiros Oracle.
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Sumário Executivo

Mais fornecedores expandindo  
a capacidade de entrega.

Este é o primeiro ano da publicação do 
relatório Oracle no Brasil com a análise 
dos fornecedores de serviços que 
suportam os clientes na jornada digital.

A Oracle continua sendo um dos maiores 
provedores de software de aplicativos 
corporativos em todo o mundo. Possui 
mais de 27.000 parceiros em todo 
o mundo, atendendo 430.000 clientes 
em 175 países através de um pool de 
18.000 consultores de implementação e 
13.000 especialistas em gestão de clientes.

Como uma das principais empresas de 
tecnologia no mundo, a Oracle tem um 
papel de destaque para muitas empresas 
na jornada de transformação digital.

A Oracle tem um ecossistema de 
parceiros experiente e desenvolveu 
várias iniciativas em conjunto, tais 
como o Programa Catalyst, centros 
de coinovação e iniciativas de GTM 

que aceleram a migração para nuvem. 
O ecossistema é complexo e diversificado, 
com integradores de sistemas (GSIs), 
fornecedores de serviços de tecnologia, 
fornecedores independentes de 
software (ISV), empresas especializadas 
em soluções específicas e empresas 
especializadas em estratégia 
e consultoria.

Seus produtos contemplam a gestão 
de corporações em diversos tamanhos 
e segmentos de indústria. A Oracle 
subdivide a sua oferta em 3 pilares 
principais (Oracle Cloud Infraestrutura, 
Oracle Applications Cloud e Oracle  
On-premise), que incluem JDE, Peoplesoft, 
Hyperion, Siebel, E-Business Suite  
e produtos de infraestrutura.

Um ecossistema  
fortalecido

com novas    
competências 

Autor do Relatório: Elaine Barth
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Em constante inovação, a empresa 
anunciou, durante o evento Oracle Cloud 
Word em outubro de 2022, várias novas 
configurações de nuvem distribuída 
para atender às diversas necessidades 
de seus clientes e à crescente demanda 
por Oracle Cloud Infrastructure (OCI). 
Os novos recursos incluem Oracle Alloy, 
Oracle MySQL HeatWave para Microsoft 
Azure e planos para abrir novas regiões de 
nuvem pública. 

No Brasil, a Oracle tem duas regiões de 
nuvens, sendo a maior da América Latina 
em operação. Existe um número crescente 
de empresas brasileira usando produtos 
Oracle de Infraestrutura como Serviço 
(IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS).  
A parceria da Oracle com a Microsoft 
Azure encorajou as empresas 
a  migrarem seu ambiente Oracle para 
a nuvem pública. 

Neste contexto, a ISG vê uma grande 
oportunidade para os fornecedores de

serviços com capacidades multicloud 
utilizarem as novas configurações de 
nuvem, como Oracle Alloy, para inovarem 
seus produtos de propriedade intelectual 
OP para o uso em aplicações SaaS.

A ISG observou que a maioria dos 
fornecedores de serviços expandiu 
parcerias com os principais fornecedores 
de cloud computing para entregar 
serviços que atendam os diferentes 
workloads dos clientes com maior 
eficiência e eficácia, assim como serviços 
de arquivamento, backup, recuperação 
de desastres, segurança, conformidade 
e monitoramento.

Nas aplicações on-premise (OP), a Oracle 
realinha a sua estratégia aumentando 
o suporte dos seus produtos, como fez 
com o JDE, que teve suas atualizações 
expandidas até 2033. No Oracle Cloud 
World foram anunciadas inovações no 
Fusion e a estratégia consolidada no 
segmento de saúde, com a finalização 

da aquisição da Cerner Health. Os 
fornecedores de serviços de consultoria 
têm grande experiência em diferentes 
indústrias com especialistas, consultores 
e aceleradores que, combinados, 
suportam a jornada digital dos clientes 
com ganhos no negócio.

Os implementadores e integradores 
líderes perceberam a importância de 
desenvolverem soluções pré-configuradas 
e aceleradores de migração de dados, 
com serviços Oracle Cloud Lift. As 
empresas exigem resultados mais rápidos 
e benefícios mensuráveis das soluções 
Oracle e essas ferramentas e aceleradores 
impulsionam a eficiência ao padronizar 
os processos de negócios entre regiões 
e funções. Com o aumento dos negócios 
em Oracle Cloud nos últimos meses, 
os fornecedores devem desenvolver mais 
soluções específicas para a indústria.

Os fornecedores que incluírem as 
inovações funcionais, anunciadas no 

OCW, terão capacidades diferenciadas 
e entregas ágeis em seus frameworks. 
A Oracle tem no seu portfólio produtos 
que entregam as melhores práticas 
embarcadas em funcionalidade como 
TMS, e-commerce, EPM, entre outros.

Com o aumento da adoção da nuvem, as 
empresas de Middle Market têm adotado 
soluções Oracle para continuarem 
competitivas. Os fornecedores de 
serviço com estratégia diferenciada para 
o Middle Market terão mais sucesso 
neste mercado.

Esforços contínuos são feitos para 
integrar processos ágeis e DevOps aos 
serviços Oracle com desenvolvimento, 
implementação e serviços gerenciados. 
Os fornecedores não apenas estão 
alavancando seus aceleradores e 
ferramentas proprietárias para fornecer 
serviços Oracle, mas também estão 
integrando metodologias ágeis e DevOps,
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para aumentar a eficiência e reduzir os 
ciclos de tempo de entrega.

As empresas fornecedoras continuam  
a investir na melhoria de seus portfólios, 
integrando mais tecnologias para 
acelerar a transformação digital e 
melhorar a experiência do cliente. Elas 
estão aumentando o uso de inteligência 
e automação com IA, bots e RPA para 
melhorar a eficiência operacional, 
racionalizando o gerenciamento de 
incidentes, configuração, testes  
e outros benefícios.

Os fornecedores que se destacam na 
automação estão usando recursos 
para codificação de aplicações, 
proporcionando melhorias funcionais  
e correção de bugs, melhorando  
a qualidade geral das aplicações,  
self-service e a experiência do usuário. 
Eles estão integrando plataformas AIOps 
para gerenciamento de infraestrutura,  
de operações e de aplicações.

Muitos fornecedores implementaram 
ou planejam implementar programas de 
treinamento e certificação em larga escala 
até o final de 2022, visando aproveitar 
os treinamentos e certificações no 
Oracle University para aprender novas 
habilidades em Oracle Cloud.  
A presença de profissionais locais é um 
grande diferenciador dos fornecedores 
de serviços, indicando a sua experiência 
na gestão de complexidade, prestação de 
serviços e relacionamento com o cliente. 
A retenção de talentos é um grande 
desafio em um mercado em crescimento 
por meio de aquisição de novas contas.

No futuro, as metas ambientais, sociais 
e de governança (ESG) exigirão que as 
empresas ampliem suas plataformas de 
IoT para capturar e processar os dados da 
ESG, tornando-a a próxima inovação para 
os clientes Oracle Cloud.

O mercado de fornecedores Oracle inclui 
parceiros que atuam com soluções 
específicas como, por exemplo, CX e, 
embora tenham um portfólio restrito, 
possuem capacidade de entrega, 
conhecimento e qualidade nos serviços. 
Os fornecedores que atuam com o setor 
público também têm um mercado atrativo, 
considerando que o Brasil é um dos países 
mais digitalizados nesta área.

Os parceiros com casos de sucesso que 
apresentam ganhos na operação dos 
clientes terão vantagens competitiva 
para novas aquisições, assim como 
os que tiverem maior capacidade de 
incorporarem a estratégia Oracle de  
go-to-market.

Portanto, existe no mercado brasileiro 
uma grande oportunidade de migração 
das aplicações Oracle para Oracle Saas 
e de modelos IaaS e PaaS para sistemas 
legados e suas integrações. 

As parcerias dos hyperscalers 
otimizam os custos para 
as empresas.
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Posicionamento do Provedor

Consulting and  
Advisory Services

Implementation and 
Integration Services

Managed Services

Accenture Leader Leader Leader

Atos Product Challenger Product Challenger Product Challenger

AX4B Not In Contender Not In

Birlasoft Product Challenger Product Challenger Not In

Capgemini Product Challenger Not In Product Challenger

Compass UOL Not In Product Challenger Rising Star 

Deloitte Leader Leader Rising Star 

DXC Technology Contender Not In Product Challenger

EBS-IT Not In Rising Star Contender

Página 1 de 3Posicionamento do Provedor
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Posicionamento do Provedor

Consulting and  
Advisory Services

Implementation and 
Integration Services

Managed Services

G&P Not In Leader Contender

IBM Leader Product Challenger Not In

inventCloud Not In Contender Contender

KPMG Leader Leader Not In

Kyndryl Contender Product Challenger Leader

Lanlink Not In Rising Star Leader

MPL Not In Contender Not In

Ninecon Rising Star Leader Product Challenger

PMWeb Not In Contender Not In

Página 2 de 3Posicionamento do Provedor
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Consulting and  
Advisory Services

Implementation and 
Integration Services

Managed Services

PwC Product Challenger Product Challenger Not In

Service IT Not In Contender Contender

Techedge Not In Contender Not In

To Brasil Not In Contender Not In

TRI Product Challenger Leader Product Challenger

V8.Tech Contender Leader Leader

Wipro Leader Leader Leader

Página 3 de 3Posicionamento do Provedor
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Introdução

Definição

O mercado global de aplicações 
corporativas continua a testemunhar 
um crescimento em 2022, apesar do 
impacto da pandemia da covid-19, que 
levou muitas empresas a acelerar suas 
estratégias de transformação digital para 
proteger, expandir suas bases e melhorar 
a experiência do cliente. Utilizando várias 
tecnologias capacitadoras, como machine 
learning, IA, autonomia e nuvem, o setor 
tem ajudado a impulsionar a mudança no 
mercado de aplicações corporativas. As 
empresas estão evoluindo, se adaptando 
e aprimorando suas funções de negócios, 
como finanças, compras, distribuição, 
RH e vendas, automatizando fluxos de 
trabalho e integrando vários sistemas de 
negócios, movendo-os para ambientes 
híbridos e de multicloud.

A Oracle continua sendo uma das maiores 
fornecedoras de software de aplicações

corporativas do mundo. A empresa 
conta com mais de 27.000 parceiros 
globalmente, atendendo 430.000 clientes 
em 175 países por meio de um pool de 
18.000 consultores de implementação 
e 13.000 especialistas em indústria 
clientes. As aplicações corporativas 
permanecem como foco e continuam a 
orientar a estratégia da Oracle para ajudar 
seus clientes e investir em tecnologias 
voltadas à criação de experiências 
inovadoras: passar de uma fornecedora 
de software local para uma fornecedora 
de software em nuvem e de tecnologia 
de infraestrutura. A Oracle continua 
expandindo a amplitude e profundidade 
de suas aplicações e sua estratégia de 
sucesso é baseada na flexibilidade e na 
acomodação das escolhas dos clientes.

Para impulsionar o sucesso do cliente, os 
parceiros da Oracle desempenham um 
papel fundamental ao ajudar as empresas 
com soluções e serviços diferenciados 

Simplified Illustration Source: ISG 2022

Este estudo 
se concentra 
no que o ISG 
percebe como 
mais crítico 
em 2022 
para o Oracle 
Ecosystem.

Managed Services

Implementation and Integration 
Services

Consulting and Advisory Services
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Introdução

para alcançar os resultados de negócios 
desejados, oferecendo uma experiência 
excepcional. A Oracle continua investindo 
e fortalecendo seus relacionamentos, se 
concentrando em expandir a experiência 
de seus parceiros (por meio de seus 
Tracks Build, Sell, Services e License and 
Hardware), fornecendo programas de 
treinamento robustos e permitindo que 
eles ofereçam soluções personalizadas 
para enfrentar desafios específicos de 
negócios. A estreita colaboração da 
Oracle com seus parceiros auxilia em 
todas as jornadas de engajamento do 
cliente, impulsionando migrações e 
implementações bem-sucedidas, além  
de garantir a satisfação no mundo  
cloud-first de hoje. 

O relatório Oracle Ecosystem 2022 avaliará 
a maturidade do serviço e a competência 
técnica dos parceiros Oracle, analisando 
a profundidade e amplitude do 
entendimento do ciclo de vida do serviço 
em torno das aplicações da Oracle 
e tecnologias de infraestrutura. 
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Introdução

Escopo do Relatório

Neste estudo, o ISG Provider Lens™ 
expõe 3 quadrantes com os seguintes 
temas: Consulting and Advisory Services, 
Implementation and Integration Services, 
Managed Services.

Este estudo ISG Provider Lens™ oferece 
aos tomadores de decisão de TI:

• Transparência sobre os pontos fortes  
e fracos dos fornecedores/fornecedores 
de software relevantes;

• Um posicionamento diferenciado de 
fornecedores por segmentos;

• Foco no mercado regional.

Classificações do Provedor

A posição do fornecedor reflete a análise 
em segmentos de mercado definidos 
(quadrantes) e sempre se aplica a todas 
as indústrias e tamanhos de empresas. 
Caso as exigências de serviços sejam 
diferentes e o espectro dos fornecedores 
de TI que operam no mercado local seja 
suficientemente amplo, uma diferenciação 
adicional por desempenho é feita de 
acordo com o grupo de produtos e 
serviços. A ISG considera as exigências 
do setor ou o número de funcionários, 
assim como as estruturas corporativas 
dos clientes e posiciona os fornecedores 
de acordo com sua área de foco. 
Como resultado, a ISG os diferencia, se 
necessário, em dois grupos definidos da 
seguinte forma:

• Mercado Intermediário: Empresas com 
100 a 4.999 funcionários ou receitas 
entre US$20 milhões e US$999 milhões, 
com sede central no respectivo país, 
geralmente de propriedade privada. 

• Grandes Contas: Empresas 
multinacionais com 5.000 ou mais 
funcionários ou receita acima de 
US$ 1 bilhão, com atividades em todo 
o mundo e estruturas de tomada de 
decisão distribuídas globalmente.

Os quadrantes ISG Provider Lens™  
são criados usando uma matriz de 
avaliação contendo quatro grupos 
(Leader, Product & Market Challenger 
e Contender), e os fornecedores são 
posicionados de acordo. Cada quadrante 
ISG Provider Lens pode incluir um(s) 
provedor(es) de serviços que o ISG 
acredita ter forte potencial para passar 
para o quadrante Leader. Esse tipo de 
provedor é classificado como Rising Star.

Número de fornecedores em cada 
quadrante: o ISG classifica e posiciona os 
fornecedores de serviço mais relevantes 
de acordo com o escopo do relatório para 
cada quadrante e limita o máximo de 
prestadores por quadrante a  
25 (exceções são possíveis).



12JANEIRO DE 2023ORACLE ECOSYSTEM QUADRANT REPORT© 2023 INFORMATION SERVICES GROUP, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Market Challengers: 
Os Market Challengers também são muito competitivos, 
mas ainda há um potencial de melhoria significativa 
no portfólio e eles ficam claramente atrás dos 
Leaders. Freqüentemente, os Market Challengers são 
fornecedores estabelecidos que levam mais tempo para 
lidar com novas tendências devido ao seu tamanho e 
estrutura da empresa e, portanto, têm algum potencial 
para otimizar seu portfólio e aumentar sua atratividade.

Contenders: 
Os concorrentes que se encontram neste quadrante 
ainda carecem de produtos e serviços maduros ou 
profundidade e amplitude suficientes em sua oferta, 
mas também mostram alguns pontos fortes e potencial 
de melhoria em seus esforços de atuação no mercado. 
Esses fornecedores geralmente são generalistas ou 
participantes de nicho.

Leaders: 
Os Leaders entre os fornecedores / provedores têm  
uma oferta de produtos e serviços altamente atraente  
e um mercado e posição competitiva muito fortes;  
eles cumprem todos os requisitos para uma atuação  
bem-sucedida no mercado. Eles podem ser considerados 
formadores de opinião, impulsionando estrategicamente 
o mercado. Eles também garantem estabilidade e 
resistência inovadoras.

Product Challengers: 
Os Product Challengers oferecem um portfólio de 
produtos e serviços que fornece uma cobertura acima da 
média dos requisitos corporativos, mas não são capazes 
de fornecer os mesmos recursos e força de atuação 
que os Leaders em relação às categorias e mercados 
individuais. Freqüentemente, isso se deve ao tamanho 
do respectivo fornecedor ou uma trajetória mais fraca 
dentro do respectivo segmento-alvo.

Classificação dos Provedores: Quadrantes Chave

Introdução
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 Rising Stars  
Os Rising Stars são geralmente os 
Product Challengers com alto potencial 
no futuro. As empresas que recebem 
o prêmio Rising Star têm um portfólio 
promissor, incluindo o roadmap 
necessário e o foco adequado nas 
principais tendências do mercado e 
requisitos do cliente. Os Rising Stars 
também possuem uma excelente 
gestão e compreensão do mercado 
local. Este prêmio é concedido apenas 
a fornecedores ou prestadores de 
serviços que fizeram um progresso 
significativo em direção a suas metas 
nos últimos 12 meses e devem alcançar 
o quadrante Leader nos próximos 12-24 
meses devido ao seu impacto acima da 
média e força para inovação.

Not in  
O provedor de serviços ou fornecedor 
não foi incluído neste quadrante. Pode 
haver um ou vários motivos pelos 
quais essa designação foi aplicada: O 
ISG não conseguiu obter informações 
suficientes para posicionar a empresa; 
a empresa não fornece o serviço ou 
solução relevante conforme definido 
para cada quadrante de um estudo; ou 
a empresa não se qualificou devido à 
sua participação no mercado, receita, 
capacidade de entrega, número de 
clientes ou outras métricas de escala 
a serem comparadas diretamente com 
outros fornecedores no quadrante. A 
omissão no quadrante não significa que 
o provedor ou fornecedor do serviço 
não ofereça esse serviço ou solução, 
nem confere qualquer outro significado.

Classificação dos Provedores: Quadrantes Chave

Introdução
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Consulting and Advisory 
Services
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Quem deve ler isto

Este relatório de quadrantes é relevante 
para empresas de todos os setores do 
Brasil, avaliando fornecedores de serviços 
de consultoria de aplicações e tecnologias 
de infraestrutura da Oracle no Brasil 
e como cada fornecedor lida com os 
principais desafios enfrentados na região. 

Com o aumento do investimento em 
inovação e um entendimento maior 
das empresas sobre o funcionamento e 
potencial dos ambientes em nuvem, as 
ofertas de consultoria vêm evoluindo de 
maneira rápida e orientada à diversos 
segmentos de mercado. Como exemplo, 
podemos citar ofertas com frameworks 
e metodologias ágeis dos fornecedores 
de serviços de consultoria Oracle, que 
simplificam e aceleram a transformação 
digital de seus clientes.

No Brasil, esse amadurecimento 
alavancou também os ambientes 
multicloud. As empresas que utilizam mais 
de um fornecedor de nuvem aproveitam 
o melhor de cada, mas pagam mais caro 
por isso, uma vez que os profissionais 
capacitados para trabalhar com mais de 
uma nuvem estão em falta no mercado  
e pedem altos salários. 

As empresas brasileiras buscam por 
fornecedores de serviços que utilizem 
tecnologias avançadas, como automação, 
analytics, IA e ML, na entrega de 
planos estratégicos de tecnologias e 
infraestruturas Oracle. A expertise e as 
certificações do fornecedor de serviços 
também são fatores chave na seleção do 
parceiro ideal.

Os líderes de TI devem ler este 
relatório para entender melhor 
os pontos fortes e de atenção 
dos fornecedores de serviços de 
consultoria, que os auxiliam a 
liderar a transformação digital em 
suas empresas.

Os profissionais de sourcing, 
aprovisionamento e gestão de 
fornecedores devem ler este relatório 
para desenvolver uma melhor 
compreensão do panorama atual 
dos fornecedores de serviços de 
consultoria e transformação no Brasil.

Os líderes de linha de negócios, 
indústria, finanças, recursos humanos 
e supply chain devem ler este relatório 
para entender o posicionamento 
relativo dos parceiros de serviços de 
consultoria Oracle e como podem 
ajudá-los em seus negócios.

Os líderes de marketing e vendas 
devem ler este relatório para entender 
o posicionamento relativo e as 
capacidades dos parceiros de serviço, 
que podem ajudá-los com a estratégia 
de negócios para uma melhor tomada 
de decisões.  

Consulting and Advisory Services
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Este quadrante avalia 
os fornecedores 
de serviços de 
consultoria e 
assessoria Oracle 
Cloud, que ajudam 
as empresas a 
modernizar, otimizar 
e transformar as 
suas operações 
com eficiência, 
flexibilidade 
e escalabilidade.
Elaine Barth
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Critério de Elegibilidade
1.	 Uso de modelos de avaliação, 

estratégia e roteiros de referência: 
usar estruturas de avaliação, 
recomendações com roteiros, 
alinhamento de estratégia de TI, 
revisões técnicas, ferramentas de 
benchmark e modelos

2.	Conhecimento do setor e de 
práticas relacionadas ao domínio: 
conhecimento profundo do Oracle 
Stack e funcionalidades, processos, 
fluxos de trabalho, ferramentas 
e plataformas relacionadas, 
juntamente com experiência 
no setor

3.	 Oracle Cloud Services Framework: 
fornecer avaliação de estratégia 
de nuvem, avaliação de prontidão 
e serviços de consultoria 
de arquitetura

4.	Competência em transformação 
de processos digitais: experiência 
na indústria, processos funcionais, 

conhecimento contextual do cliente 
e consultoria estratégica para 
oferecer experiência diferenciada

5.	 Gerenciamento de mudanças: apoiar 
o ciclo de vida do gerenciamento 
de mudanças para impulsionar 
a transformação por meio de 
pessoas, processos, tecnologia 
e mudanças estratégicas

6.	 Certificações	e	credenciamentos: 
demonstrar o conhecimento 
do Oracle Stack por meio de 
certificações e credenciamentos para 
propor soluções aderentes, utilizando 
o conhecimento, as parcerias  
e a experiência

7.	 Serviços de otimização: experiência 
em serviços de ajuste e entrega 
máxima de tempo de atividade, 
desempenho ideal e valor comercial 
dos investimentos da Oracle. Os 
serviços de otimização incluem 
avaliações de infraestrutura, análises 
de aplicações e análises de design 
do sistema

Definição

Os serviços analisados neste quadrante 
abrangem aplicações Oracle e 
tecnologias de infraestrutura, avaliando os 
fornecedores de serviços de consultoria 
da Oracle que ajudam as empresas 
a modernizar, otimizar e transformar 
suas operações de negócios para 
aumentar a eficiência, flexibilidade e 
escalabilidade. Os fornecedores utilizam 
as melhores práticas para maximizar 
e otimizar o valor dos investimentos 
novos e existentes na Oracle. Isso, por 
sua vez, ajuda a impulsionar a adoção do 
Oracle Stack, reduzir riscos e melhorar 
a agilidade dos negócios. Os serviços 
de consultoria e assessoria são usados 
para avaliar a maturidade, melhorar e 
manter os investimentos, reduzir riscos 
por meio de opções híbridas de nuvem, 
desenvolver o modelo/estrutura futuro, 
realizar avaliações de segurança e definir 
processos de governança da Oracle. 

Os fornecedores de serviços devem 
oferecer suporte flexível onsite, offsite e 
offshore e, aqueles focados em inovação, 
devem utilizar várias estruturas, incorporar 
novas tecnologias, realizar provas de 
conceitos e criar planejamento de roteiro 
de aplicações estratégicas para resolver 
desafios reais de negócios em todos os 
setores, idealizando e inovando, entre 
outras ações.

Consulting and Advisory Services
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Observações

As grandes corporações no Brasil investem 
em seus modelos de planejamento 
estratégico de tecnologia da informação 
(PETI) como um grande diferencial para a 
estratégia dos negócios. O planejamento 
de TI alinhado com a estratégia do negócio 
identifica onde investir os recursos que 
trarão mais resultados para o negócio. 
As empresas que se destacam frente 
aos seus concorrentes entendem que a 
tecnologia permeia todos os aspectos do 
dia a dia. O gerenciamento de mudanças 
como um serviço de consultoria auxilia as 
empresas nesta transformação.

As consultorias especializadas não 
se limitam apenas aos serviços de 
desenhar e dar suporte aos projetos 
de implementação, mas embarcam 
conhecimentos de gestão estratégica, 
finanças, risco, segurança, conformidade, 
recursos humanos, entre outras.

O conhecimento de indústria é um dos 
grandes diferenciais da consultoria que, 
com metodologias de business case, 

desenvolvem com os seus clientes o 
melhor roadmap para as decisões de 
investimento tecnológico.

Em um mercado em constante inovação, 
a consultoria tem um papel relevante para 
as empresas maduras que investiram e 
investem em diferentes aplicações de 
negócios e infraestrutura, e que devem 
decidir entre diferentes possibilidades de 
migração como SaaS, Iaas ou PaaS.

As empresas do ecossistema Oracle 
estão em diferentes momentos do move 
to cloud. Com a continuidade do suporte 
para várias aplicações on premises, 
as consultorias podem construir um 
modelo empresarial de tecnologia com os 
investimentos realizados, e focar no que  
é mais relevante para o negócio.

Das 24 empresas avaliadas para este 
estudo, 14 se qualificaram para este 
quadrante com 5 sendo Líderes  
e um Rising Star.

A Accenture tem expressiva capacidade 
de consultoria de negócios e tecnologia, 
estando focada no fortalecimento de seu 
portfólio Oracle. Adota a estratégia de 
aquisições para melhorar suas habilidades 
funcionais em Oracle. 

Deloitte

A Deloitte é primeira empresa parceira 
Oracle Global Cloud Elite Partner.  
A Deloitte ajuda clientes empresariais na 
transformação de negócios com grande 
conhecimento da indústria e em finanças.

A IBM consultoria desenvolveu 
competências técnicas em torno de 
aplicações híbridas de nuvem, além 
de um modelo de coinovação com 
clientes e parceiros. 

A KPMG oferece soluções de 
transformação funcional baseadas 
em resultados, que combinam o seu 
conhecimento específico da indústria  
e capacidades de entrega escaláveis para 
impulsionar mudanças digitais.

A Wipro adquiriu empresas no mundo 
para expandir as suas capacidades de 
consultoria e estratégia de P2P.

A Ninecon desenvolveu práticas de 
consultoria com a larga experiência de 
implementações Oracle.

Consulting and Advisory Services
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Os líderes de TI e tecnologia devem 
ler este relatório para terem uma 
compreensão clara dos pontos 
fortes e de atenção dos fornecedores 
de serviços de implementação e 
integração de produtos Oracle e sua 
competência no desenvolvimento de 
estruturas e ferramentas para gerenciar 
suas aplicações com eficiência.

Os profissionais de sourcing, 
aprovisionamento e gestão de 
fornecedores devem ler este relatório 
para desenvolver uma melhor 
compreensão do panorama atual 
dos fornecedores de serviços de 
implementação e integração no Brasil.

Os líderes de linha de negócios, 
indústria, finanças, recursos humanos 
e supply chain devem ler este relatório 
para entender o posicionamento 
relativo dos parceiros de serviços 
de implementação e integração 
Oracle e como podem ajudá-los em 
seus negócios.

Os líderes de marketing e vendas 
devem ler este relatório para entender 
o posicionamento relativo e as 
capacidades dos parceiros de serviço, 
que podem ajudá-los a integrar 
softwares de gerenciamento de 
negócios complexos e fluxos de dados 
para uma melhor tomada de decisões.

Quem deve ler isto

Este relatório foi elaborado para ajudar 
empresas do Brasil de todos os setores 
a avaliar fornecedores de serviços 
especializados em implementação  
e integração de aplicações e tecnologias 
de infraestrutura Oracle no Brasil, 
descrevendo como cada fornecedor lida 
com os principais desafios. 

No Brasil, muitos clientes Oracle ainda 
possuem seus sistemas em um ambiente 
on-premises. Essas empresas têm uma 
resistência a mover suas cargas de 
trabalho para a nuvem devido à falta de 
conhecimento sobre a tecnologia, aos 
custos associados e a segurança de seus 
dados. A Oracle vem tentando mudar  
o cenário, oferecendo descontos para as 
empresas migrarem seus sistemas para 
sua nuvem.

Dentro do universo de soluções Oracle, 
as soluções específicas para setores 
de indústria possuem maior relevância 
no Brasil. As empresas buscam 
fornecedores que possuam aceleradores 
de implementação destas soluções para 
reduzir o tempo de duração e o custo  
do projeto.

A Oracle possui sistemas e aplicações 
que, mesmo considerados legados, ainda 
possuem uma grande base de clientes. 
Nestes casos, as empresas preferem 
mover suas cargas de trabalho para 
ambientes de nuvem, mas sem atualizá-
las ou trocá-las por soluções nativas. 
Assim, os modelos de Infrastructure as 
a Service (IaaS) e Platform as a Service 
(PaaS) para aplicações Oracle tem 
ganhado espaço no mercado brasileiro.

Implementation and Integration Services
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Este quadrante 
avalia a capacidade 
dos fornecedores 
de serviços para 
desenvolver 
aceleradores 
e componentes 
que impulsionem 
a eficiência e 
a qualidade das 
implementações.
Elaine Barth
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Critério de Elegibilidade

1.	 Uso	de	soluções,	modelos	 
e	conhecimento	predefinidos:	
experiência no uso de soluções 
e aceleradores predefinidos para 
uma implantação bem-sucedida 
do Oracle Stack

2.	 Serviços de integração e migração: 
competências em desenvolvimento 
de aplicações, modernização, 
migração de dados e serviços de 
teste em todo Oracle Stack

3.	Capacidade de oferecer 
manutenção e suporte: instalações, 
atualizações, migração, 
gerenciamento de lançamento 
de novos recursos/módulos, de 
patches e gerenciamento do ciclo 
de vida de instâncias

4.	Velocidade de implantação: 
capacidade de projetar soluções 
rapidamente, com base na 
arquitetura de referência  

e implantar novos módulos  
e aprimoramentos 

5.	 Experiência em tecnologias 
facilitadoras: capacidade de 
trabalhar com APIs, automação, 
ciência de dados, IA e machine 
learning para permitir a 
transformação digital de negócios 
e impulsionar implementações 
e integrações com os principais 
hiperescaladores

6.	Tamanho e recursos das equipes 
de entrega: manter um conjunto 
diversificado de especialistas 
certificados e um pool de recursos 
para gerenciar a implementação  
e a integração

7.	Conhecimento do mercado 
vertical: experiência na 
implementação de aplicações 
específicas de indústria da Oracle 
para enfrentar os desafios de 
negócios complexos do setor 

Definição

Este quadrante avalia fornecedores 
especializados em serviços de 
implementação, migração e integração em 
torno de aplicações Oracle e tecnologias 
de infraestrutura, examinando também 
a capacidade deles em desenvolver 
aceleradores e componentes que 
impulsionam a eficiência e a qualidade 
das implementações. 

A modernização de iniciativas é a principal 
área de foco entre os fornecedores para 
impulsionar a inovação, aprimorando e 
desenvolvendo ferramentas proprietárias 
para fornecer resultados precisos mais 
rapidamente. As capacidades dos 
fornecedores neste quesito incluem 
projetar todo o plano de implementação, 
criar estratégia de migração de dados, 
modernizar processos, implantar 
ambientes híbridos e de multicloud, 
garantir a segurança dos dados  
e desenvolver protocolos de governança. 

Os fornecedores também devem 
demonstrar a capacidade de integrar 
aplicações e tecnologias de infraestrutura 
da Oracle com sistemas internos, como 
ERP, CRM, ferramentas de colaboração  
e soluções de terceiros.

Implementation and Integration Services
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Observações

As empresas que não desenvolveram seus 
planejamentos estratégicos de TI (PETI) 
têm, no fornecedor de implementação 
e integração de tecnologia, o suporte 
para os impasses do que fazer em um 
momento de tantas inovações, e opções 
de move to cloud.

Os implementadores que possuem maior 
conhecimento da indústria do cliente 
podem agilizar esta decisão comprovando 
com casos de sucesso os ganhos dos 
seus projetos implementados. Com a 
extensão do suporte das aplicações de 
ERP on premises, os implementadores 
ganharam mais tempo para atualizar seus 
aceleradores e ferramentas, e as empresas 
para decidir a sua estratégia de nuvem.

Os parceiros Oracle têm a oportunidade 
de, em conjunto com os clientes, 
identificarem qual a melhor estratégia de

migração, realizar uma migração técnica 
ou rever os processos implementados, 
e adicionar ganho com as melhorias 
adicionadas nas novas versões 
de produtos. 

Os fornecedores de serviços de 
implementação e integração fizeram 
avanços consideráveis nos últimos 
meses, impulsionados pela aceleração 
do go to market da Oracle no seu 
reposicionamento como hyperscaler.

O Brasil possui várias empresas que 
apostam em novas tecnologias de 
inovação para tornarem os seus negócios 
mais competitivos. Como aplicações de 
planejamento financeiro, relacionamento 
com os clientes, otimização da cadeia de 
suprimentos, e inteligência artificial. 

A Oracle continua acelerando os seus 
modelos de move to cloud, com valores 
muito competitivos e ferramentas 

automatizadas, criando uma grande 
oportunidade para as empresas, e os 
fornecedores de serviços. 

Das 25 empresas avaliadas para este 
estudo, 24 se qualificaram para este 
quadrante com 8 sendo Líderes e  
2 Rising Stars.

A Accenture no Brasil adquiriu  
4 empresas nos últimos 18 meses, sendo 
a última a Tenbu, empresa com grande 
experiência em data analytics em cloud, 
adquirida em agosto deste ano.

Deloitte

Deloitte oferece um conjunto abrangente 
de soluções e conjuntos de ferramentas 
específicos da indústria, incluindo a 
Deloitte SolutionPrints™.

G&P é uma empresa brasileira com grande 
experiência em projetos complexos em 
setor público de transformação digital,  
e melhoria no atendimento aos cidadãos.

KPMG tem uma das maiores práticas de 
Oracle Cloud no Brasil, considerando  
a força de trabalho e o escopo do portfólio 
de soluções.

A Ninecon atua como implementadora 
da Oracle há mais de 18 anos, com ampla 
experiência em várias indústrias e casos 
de sucesso de clientes em soluções on 
premise e cloud. 

Implementation and Integration Services
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TRI CS tem grande experiência em 
implementações das aplicações Oracle 
para multinacionais.

A V8.Tech tem foco em implementações 
multicloud e uma forte metodologia, 
que atende às necessidades de vários 
tipos de clientes. É um parceiro líder em 
implementações de OCI.

A Wipro tem uma plataforma eficiente 
para implementar a transformação digital, 
utilizando práticas modernas. Tem uma 
extensa rede de parceiros para alavancar  
a implementação e integração e conta 
com escala global.

EBS-IT

A EBS-IT é uma empresa brasileira 
com experiência em implementação 
e integração para empresas de 
Middle Market.

Lanlink

Lanlink tem competência em Oracle 
Cloud, atuando como uma parceira de 
transformação digital para grandes bancos 
públicos e empresas privadas.

Implementation and Integration Services
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V8.Tech

“A	V8.Tech	ajuda	os	clientes	
a acelerar e adotar a sua 
jornada	digital	em	com	
projetos	de	excelência.”
Elaine Barth

Overview

A V8.Tech é um grupo brasileiro 
com sede em São Paulo. Atua 
regionalmente prestando serviços 
em países da América Latina, 
como Chile, Argentina, Colômbia, 
Peru e México e investe em outras 
empresas para acelerar e expandir 
suas soluções através do seu celeiro 
de inovação batizado de Acelera 
V8. A V8.Tech possui mais de 
100 clientes em diversas industrias.

Caution

A V8.Tech continua crescendo 
exponencialmente no mercado de 
cloud, com grande concentração 
em Oracle. A V8.Tech deverá 
alinhar, com sua estratégia de 
multicloud, os novos negócios de 
interoperabilidade com a Oracle e se 
manter líder no quadrante.

Strengths

Capacidades end-to-end conectadas: 
a V8.Tech presta serviços de 
consultoria, arquitetura, projetos 
e gerenciamento de serviços. Ela 
entende os desafios empresariais 
dos seus clientes, para o modelo 
de arquitetura proposto em Oracle 
Cloud, modernizando aplicações, 
suportando mudanças nos processos 
empresariais e novos serviços digitais 
de seus clientes. 

Nova estratégia go-to-market:  
a V8.Tech redefiniu a sua estratégia  
e o modelo operacional com aquisição 
das empresas Devires e Experior em 
2022, complementando o seu portfólio 

com novos serviços e produtos de 
analytics, big data, desenvolvimento  
de aplicações e CX. 

Equipe experiente em cloud:  
a V8.Tech tem uma das maiores 
equipes de colaboradores certificados 
em Oracle Cloud, com larga experiência 
em projetos em médias e grandes 
empresas. A empresa posssui um 
programa robusto de retenção 
e treinamento de talentos.

Aceleradores para migração:  
o V8.FastCloud é um framework 
desenvolvido em conjunto com a 
Oracle e a GoGlobal. O framework tem 
7 passos que aceleram a migração de 
aplicações cliente-servidor para  
a Oracle Cloud. 

Implementation and Integration Services
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Quem deve ler isto 

Este relatório é relevante para empresas 
de todos os setores do Brasil, visando 
avaliar os fornecedores especializados 
em serviços gerenciados para aplicações 
e infraestrutura da Oracle no Brasil 
e como cada fornecedor lida com os 
principais desafios. 

Os serviços gerenciados estão evoluindo 
para acompanhar um ambiente 
tecnológico mais dinâmico, ágil e seguro. 
Os principais desafios enfrentados pelas 
empresas que desejam internalizar a 
gestão de aplicações e infraestrutura são 
custos, falta de recursos especializados, 
segurança e compliance com os serviços 
se desenvolvendo nessas questões. 
Assim, as organizações buscam por 
fornecedores certificados, experientes  
e que utilizem tecnologias de automação 
para mitigar esses problemas e acelerar  
a resolução de chamados.

O crescente número de ataques 
cibernéticos traz uma vigilância maior 
sobre o tema, que reflete na cobrança das 
empresas sobre seus fornecedores  
e suas ofertas. 

Como forma de se destacar no mercado, 
os fornecedores de serviços gerenciados 
possuem altos padrões de segurança, 
utilizam ferramentas de automação  
e ofertam a gestão de versões 
de softwares.

Os líderes de TI e tecnologia devem 
ler este relatório para terem uma 
compreensão clara dos pontos fortes 
e de atenção dos fornecedores de 
serviços gerenciados de Oracle e sua 
competência no desenvolvimento de 
estruturas e ferramentas para gerenciar 
suas aplicações com eficiência.

Os gerentes de sourcing e compras 
devem ler este relatório para 
terem uma compreensão clara do 
ecossistema de fornecedores de 
serviços gerenciados de Oracle e como 
podem ser comparados entre si.

Os líderes de desenvolvimento 
de software e tecnologia devem 
ler este relatório para entender o 
posicionamento dos fornecedores 
de serviços gerenciados e aprender 
como suas ofertas podem impactar as 
iniciativas de transformação em curso 
de uma empresa.

Os profissionais de dados e segurança 
devem ler este relatório para entender 
como os fornecedores lidam com 
a privacidade de dados e requisitos 
de segurança em seus serviços 
gerenciados Oracle.

Managed Services
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Este quadrante 
analisa os 
fornecedores 
Oracle Cloud de 
serviços gerenciados 
para aplicações 
e infraestrutura.
Elaine Barth
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Critério de Elegibilidade

1.	 Capacidade de fornecer 
suporte para Oracle Stack: 
experiência em gerenciamento 
e manutenção do Oracle 
Stack, mas não limitado a 
configurações, administração, 
dados, relatórios e segurança, 
incluindo processos, fluxos de 
trabalho e aplicações

2.	Estrutura de gerenciamento 
de mudança e lançamentos: 
experiência na administração 
de processos de gerenciamento 
de mudanças e lançamentos da 
Oracle para avaliar o impacto 
da mudança, reduzir possíveis 
erros e automatizar tarefas 
manuais, entre outros

3.	Serviços de manutenção 
de	aplicações:	experiência 
abrangente no fornecimento de 
suporte de manutenção Oracle, 
desenvolvimento de soluções 
técnicas e manutenção de um 
ambiente livre de bugs

4.	Serviços de suporte de banco 
de dados: experiência em 
administração de bancos 
de dados Oracle, upgrades, 
patches, recuperação de 
desastres, backups, ajuste de 
desempenho e monitoramento 
para alta disponibilidade e 
continuidade de negócios

5.	Testing as a service: 
experiência com ferramentas 
de testes contínuos 
automatizados/sob demanda

Definição

Este quadrante analisa fornecedores 
especializados em serviços gerenciados e 
prontos para uso (baseados em frameworks 
Agile, DevOps e ITIL) com cobertura 
abrangente, desde aplicações e tecnologia 
até infraestrutura. O estudo se concentra 
em parceiros que oferecem suporte 
para administrar os negócios de clientes 
corporativos, incluindo tarefas técnicas e 
operacionais que englobam customizações, 
personalizações e configurações.

Os fornecedores devem oferecer suporte  
à entrega de serviços no local, fora do local 
ou uma combinação de ambos, devendo 
disponibilizar programas de treinamento 
prático sobre aplicações Oracle e 
tecnologias de infraestrutura por meio de 
locais onsite, on-line ou de parceiros. Além 
disso, as empresa devem ter uma parceria 
forte e confiável com companhias de 
integração de tecnologia e de software de 
terceiros, cobrindo a amplitude do portfólio 
relacionado ao AMS. 

As empresas devem mostrar sua capacidade 
de transformação digital de negócios para 
trabalhar com APIs, automação, ciência de 

dados, IA e machine learning, combinados 
com computação cognitiva, para permitir a 
transformação digital dos negócios, tendo 
que demonstrar sua capacidade de gerenciar 
ambientes de nuvem com os principais 
hiperescaladores. Sua competência de 
customização e personalização deve ser 
capaz de atender aos principais requisitos 
de negócios de uma organização, por 
meio da experiência do fornecedor em 
projetar, desenvolver, implantar e aprimorar 
soluções personalizadas.

O estudo abrange a experiência no 
fornecimento de serviços de monitoramento 
e resolução de problemas em todos os 
sistemas projetados pela Oracle (Exadata, 
dispositivo de banco de dados, dispositivo 
de recuperação com perda zero de dados e 
dispositivo de nuvem privada) que ajudam a 
maximizar o tempo de atividade e aumentar 
a eficiência de ambientes de missão crítica. 
As soluções de serviços gerenciados da 
Oracle permitem que as organizações 
economizem custos, aumentem a agilidade  
e a eficiência dos negócios, além de garantir 
a liberdade de escolha ou personalização.

Managed Services
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Observações

As empresas brasileiras reconhecem 
o imperativo dos serviços gerenciados 
na produtividade dos seus processos 
de negócios.

Os novos modelos, na adoção em nuvem, 
com otimização de despesas, trazem 
oportunidade para as organizações 
redirecionarem seus orçamentos para 
o core do seu negócio.

Os modelos SaaS que possibilitam  
a adoção de inovações nos negócios mais 
ágeis, períodos mais curtos do que dos 
ambientes on premises, contribuem para  
a revisão dos serviços gerenciados.

No Brasil, os fornecedores de serviços 
gerenciados, tem um mercado grande 
para suportarem as mudanças na 
estratégia das organizações, sendo 
na mudança do modelo in house ou 
adicionando novas camadas de serviços 
aos clientes que atuais.

A inovação tecnológica com automação 
e inteligência artificial, tais como insights, 
AI, bots e RPAs, destacam a evolução 
deste serviço.

As empresas contam com rotinas mais 
inteligentes e eficazes, o que tornam as 
operações mais ágeis. 

A adoção de soluções na área de 
segurança completa este cenário 
possibilitando a gestão dos ambientes de 
forma segura.

Existem grandes oportunidades para as 
empresas e fornecedores de serviços 
gerenciados na adoção de melhores 
práticas nesta área, com novos modelos 
de contratação, e níveis de serviço.  
A mudança ocorrida nos dois últimos anos 
acrescenta neste cenário indicadores de 
experiência do colaborador (XLA)  
e modelos baseados em resultados.

Das 24 empresas avaliadas para este 
estudo, 17 se qualificaram para este 
quadrante com 5 sendo Líderes  
e 2 Rising Stars.

Accenture utiliza plataformas 
proprietárias, capacidades robustas, 
IA, centros de serviços e parcerias com 
hyperscalers, que fazem dela uma líder em 
serviços gerenciados.

Kyndryl

Kyndryl tem grande capacidade e 
experiência em gerenciamento de 
serviços Oracle.

Lanlink

Lanlink atua no mercado a mais de 
30 anos com larga experiência em 
gerenciamento de serviços em setores 
privados, e público.

V8.Tech tem uma equipe experiente 
e certificada para gerenciamento de 
serviços Oracle.

Wipro tem ferramentas de automação 
e de IA para otimizar os serviços 
gerenciados.

Compass UOL

Compass UOL tem capacidade em 
gerenciamento de serviços Oracle e 
grande experiência em e-commerce

Deloitte

Deloitte tem capacidade e experiência 
em gerenciamento de serviços em 
diversas indústrias.

Managed Services
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Leader

Overview

Velit dignissim sodales ut eu. Magna 
sit amet purus gravida quis blandit 
turpis. At elementum eu facilisis 
sed odio morbi quis. Integer feugiat 
scelerisque varius morbi enim nunc. 
Senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis. In mollis nunc 
sed id. Blandit volutpat maecenas 
volutpat blandit aliquam etiam erat 
velit scelerisque. Semper eget duis 
at tellus at urna. Morbi tincidunt 
augue interdum velit. Suspendisse 
interdum consectetur libero id 
faucibus nisl. Ac auctor augue 
mauris augue neque gravida in 
fermentum et.

Caution

Non quam lacus suspendisse 
faucibus interdum posuere. Massa 
vitae tortor condimentum lacinia 
quis vel eros donec ac. Nam aliquam 
sem et tortor consequat id porta. 
Enim blandit volutpat maecenas 
volutpat blandit aliquam etiam erat. 
Ac ut consequat semper viverra 
nam libero. 

Id leo in vitae turpis massa sed 
elementum tempus. Libero nunc 
consequat interdum varius sit amet 
mattis. Varius duis at consectetur 
lorem donec massa sapien. 
Pellentesque elit a condimentum 
vitae sapien pellentesque habitant.

Strengths

Morbi enim nunc faucibus a. Viverra 
nibh cras pulvinar mattis nunc sed 
blandit libero. Euismod nisi porta lorem 
mollis aliquam ut. Lobortis mattis 
aliquam faucibus purus in. Sem nulla 
pharetra diam sit amet nisl suscipit 
adipiscing bibendum. Nunc sed blandit 
libero volutpat. Viverra nam libero justo 
laoreet sit amet cursus sit. 

Eget sit amet tellus cras adipiscing 
enim eu turpis. Adipiscing elit duis 
tristique sollicitudin nibh sit amet 
commodo nulla. Integer eget aliquet 
nibh praesent tristique magna sit 
amet. Et malesuada fames ac turpis 
egestas integer. Posuere morbi leo urna 

molestie at elementum. Ultricies mi 
quis hendrerit dolor magna eget est.

Est ante in nibh mauris cursus mattis 
molestie. Adipiscing elit pellentesque 
habitant morbi tristique. Eu consequat 
ac felis donec et. Vulputate ut pharetra 
sit amet aliquam. Diam quis enim 
lobortis scelerisque fermentum. 
Dictum at tempor commodo 
ullamcorper a. Aliquet risus feugiat in 
ante metus dictum at. 

Massa eget egestas purus viverra 
accumsan in. Posuere lorem ipsum 
dolor sit amet consectetur adipiscing 
elit. Quam vulputate dignissim 
suspendisse in est ante in. 

“A	V8.Tech	tem	capacidades	
de segurança e conformidade 
que se destacam nos serviços 
de	gerenciamento.”
Elaine Barth

V8.Tech
Overview

A V8.Tech é um grupo brasileiro 
com sede em São Paulo. Atua 
regionalmente prestando serviços 
em países da América Latina, 
como Chile, Argentina, Colômbia, 
Peru e México e investe em outras 
empresas para acelerar e expandir 
suas soluções através do seu celeiro 
de inovação batizado de Acelera 
V8. A V8.Tech possui mais de 
100 clientes em diversas industrias.

Caution

A V8.Tech é uma grande parceira 
Oracle Cloud, com crescimento 
ano após ano com novos clientes 
e serviços para clientes da base. 
A V8.Tech deveria continuar o seu 
posicionamento de parceiro 
preferencial Oracle Cloud para 
alavancar novos clientes.

Strengths

Entrega dos serviços: a V8.Tech 
oferece seus serviços gerenciados em 
nuvem numa estrutura com gestão 
de desempenho, de segurança, de 
custos, de continuidade dos negócios 
e monitoramento contínuo. Seus 
processos e controle se preocupam 
em manter os ambientes sempre 
atualizados, otimizados e com atuação 
proativa, minimizando os impactos 
nas intercorrências.

Alto nível de automação em serviços 
gerenciados: A V8.Tech utiliza vários 
aceleradores de produtividade para 
simplificar e agilizar os processos 
internos e reduzir custos. Eles 
também utilizam acelerados para 
melhorias contínuas com atualizações 
programadas.

Práticas de conformidade e segurança: 
A V8.Tech tem um completo conjunto 
de práticas que seguem a abordagem 
zero trust, oferecendo segurança 
inteligente e conformidade para 
ambientes complexos de nuvem pública 
e privada. A V8.Tech utiliza ferramentas 
de segurança dos seus parceiros de 
tecnologia como Fortinet, Vmware, 
checkpoint, entre outros.
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Metodologia e Equipe

O estudo de pesquisa “ISG Provider 
Lens™ Oracle Ecosystem 2022” analisa os 
fornecedores de software/fornecedores 
de serviços relevantes no Brasil, com 
base em um processo de análise e 
pesquisa multifásico. Ele posiciona esses 
fornecedores com base na metodologia 
ISG Research.

Lead Author: 
Elaine Barth

Editor: 
Natália Rossi

Research Analyst: 
Gabriel Sobanski

Data Analyst:  
Pooja Rani Nayak

Consultant Advisors: 
Yadu Singh and Bill Huber

Project Manager: 
Abhilash M V

A Information Services Group, Inc. 
é exclusivamente responsável pelo 
conteúdodeste relatório. A menos  
que citado de outra forma, todo o 
conteúdo, incluindo ilustrações,  
pesquisa, conclusões, afirmações  
e posições contidas neste relatório  
foram desenvolvidas por, e são de 
propriedade exclusiva da Information 
Services Group Inc.

A pesquisa e análise apresentadas 
neste relatório incluem pesquisas do 
programa ISG Provider Lens™, programas 
de pesquisa ISG em andamento, 
entrevistas com consultores do ISG, 
briefings com fornecedores de serviços 
e análise de informações de mercado 
publicamente disponíveis de várias 
fontes. Os dados coletados para este 
relatório representam informações que o 
ISG acredita serem atuais em Novembro 
2022, para fornecedores que participaram 
ativamente, bem como para fornecedores 
que não participaram. O ISG reconhece 

que muitas fusões e aquisições ocorreram 
desde então, mas essas mudanças não 
estão refletidas neste relatório.

Todas as referências de receita são em 
dólares americanos ($US), a menos que 
indicado de outra forma.
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Metodologia e Equipe

O estudo foi dividido nas seguintes 
etapas:

1.	 Definição	do	mercado	de	 
Oracle Ecosystem

2.	Uso de pesquisas baseadas em 
questionários de provedores/
fornecedores de serviços em 
todos os tópicos de tendência

3.	 Discussões	interativas	com	
provedores/fornecedores de 
serviços sobre recursos e casos 
de uso

4.	Aproveite os bancos de 
dados internos do ISG e o 
conhecimento e experiência do 
consultor (sempre que aplicável)

5.	Uso do Star of Excellence  
CX-Data

6.	Análise detalhada e avaliação 
de serviços e documentação 
de serviços com base nos 
fatos e números recebidos de 
fornecedores	e	outras	fontes.

7.	Uso dos seguintes critérios 
principais de avaliação:
* Estratégia e visão

* Inovação Tecnológica

* Conhecimento e presença da 
marca no mercado

* Cenário de vendas e parceiros

* Amplitude e profundidade do 
portfólio de serviços oferecidos

* CX e Recomendação
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Biografias	do	Autor	e	Editor

Gabriel Sobanski é analista de pesquisa 
do ISG e é responsável pelo suporte 
e coautoria dos estudos da Provider 
Lens™ sobre Ecossistema ServiceNow, 
Ecossistema Salesforce, Ecossistema 
Microsoft, Serviços de MarTech, 
Soluções e Serviços de Segurança 
Cibernética e Serviços de Ecossistema 
SAP HANA. Ele apoia os analistas 
líderes no processo de pesquisa e é 
coautor do relatório de resumo global 
com tendências e insights de mercado. 

Gabriel também desenvolve conteúdo 
de uma perspectiva empresarial. 
Gabriel está à frente de sua função 
atual desde 2021. Antes dessa 
função, trabalhou como consultor 
de TI, onde adquiriu experiência e 
capacidade técnica na coleta, análise e 
apresentação de dados quantitativos e 
qualitativos. Sua área de especialização 
inclui indústria, logística e pesquisa 
de mercado.

Elaine Barth conta com um amplo 
conhecimento de processos de 
negócios e uma grande experiência 
do ecossistema de tecnologia. Ela 
tem mais de 25 anos de experiência 
como gerente de ecossistema de 
parceiros de empresas de tecnologia, 
gerente de produtos, estratégica de 
negócios, vendas complexas, e gerente 
de projetos. Suas principais áreas de 
especialização abrangem aplicações 
e infraestrutura de TI, bem como 
estratégia e execução de PETI. Elaine 
atua como consultora independente 

com foco no ecossistema de parceiros 
e projetos estratégicos de TI tais como 
M&A, digital sourcing, e PETI. Para o 
ISG, ela realiza estudos no âmbito do 
ISG Provider Lens. Antes de se tornar 
consultora independente, Elaine 
trabalhou para Microsoft, Oracle, SAP, 
IBM, Embraer, Estado de São Paulo  
e UTC Group. Elaine possui graduação 
em administração de empresas pela 
Mackenzie e MBA em tecnologia 
pela FGV.

Elaine Barth 
Analista Líder

Autor

Gabriel Sobanski 
Analista de Pesquisa

Analista de Pesquisa
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Biografias	do	Autor	e	Editor

O Sr. Aase traz uma vasta experiência 
na implementação e pesquisa 
de integração de serviços e 
gerenciamento de processos de TI e 
de negócios. Com mais de 35 anos de 
experiência, ele é altamente qualificado 
em analisar tendências e metodologias 
de governança de fornecedores, 
identificar ineficiências nos processos 
atuais e assessorar a indústria. Jan Erik 
tem experiência em todos os quatro 
lados do ciclo de vida de sourcing  
e governança de fornecedores - como 
cliente, analista do setor, provedor de 
serviços e consultor. 

Agora, como parceiro e chefe global 
da ISG Provider Lens™, ele está 
muito bem posicionado para avaliar 
e relatar o estado da indústria e fazer 
recomendações para empresas e 
clientes de provedores de serviços.

Jan Erik Aase 
Sócio e Chefe Global – ISG Provider Lens™

IPL Proprietário do produto
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Methodology & TeamSobre nossa Empresa & Pesquisa

O ISG (Information Services Group) 
(NASDAQ: III) é uma empresa 
líder mundial em pesquisa e 
consultoria tecnológica. Um parceiro 
comercial confiável para mais 
de 800 clientes, incluindo 75 das 
100 maiores empresas do mundo, o 
ISG está comprometido em ajudar 
corporações, organizações do setor 
público e provedores de serviços 
e tecnologia a alcançar excelência 
operacional e crescimento mais 
rápido. A empresa é especializada 
em serviços de transformação digital, 
incluindo automação, analytics de 
nuvens e dados; consultoria em 
sourcing; governança gerenciada 
e serviços de risco; serviços de 
operadoras de rede; estratégia 
tecnológica e projeto de operações; 
gerenciamento de mudanças; 
inteligência de mercado e pesquisa 

e análise de tecnologia. Fundado 
em 2006, e sediado em Stamford, 
Connecticut, o ISG emprega mais 
de 1.300 profissionais operando em 
mais de 20 países - uma equipe global 
conhecida por seu pensamento 
inovador, influência de mercado, 
profunda experiência na indústria e 
tecnologia, e capacidade de pesquisa 
e análise de classe mundial com 
base nos dados de mercado mais 
abrangentes da indústria. Para mais 
informações visite www.isg-one.com.

O quadrante ISG Provider Lens™ série 
de pesquisa é o único serviço avaliação 
do provedor de seu tipo para combinar 
empírica, baseada em dados pesquisa e 
análise de mercado com a experiência 
do mundo real e observações da 
assessoria global do ISG equipe. As 
empresas encontrarão uma riqueza de 
dados detalhados e análise de mercado 
para ajudar a orientar sua seleção de 
parceiros de fornecimento apropriados, 
enquanto Os conselheiros do ISG usam 
os relatórios para validar seu próprio 
conhecimento de mercado e fazer 
recomendações para a empresa ISG 
clientes. A pesquisa atualmente abrange 
provedores que oferecem seus serviços 
em múltiplas geografias globalmente.

Para mais informações sobre Pesquisa 
ISG Provider Lens, visite esta página  
da web.

ISG Research™ fornece pesquisa 
por assinatura, consultoria 
consultoria e evento executivo 
serviços focados nas tendências do 
mercado e tecnologias disruptivas 
impulsionando mudança na 
computação empresarial. A ISG 
Research oferece orientação que 
ajuda as empresas a acelerar 
crescimento e criar mais valor.

O ISG oferece pesquisas 
especificamente sobre provedores 
para estado e local governos 
(incluindo condados, cidades), 
bem como o ensino superior 
instituições. Visite: Setor Público.

Para mais informações sobre o 
ISG Assinaturas de pesquisa, por 
favor e-mail contact@isg-one.com, 
ligue para +1.203.454.3900 ou visite 
research.isg-one.com.

https://isg-one.com/
https://isg-one.com/research/isg-provider-lens
https://isg-one.com/research/provider-research-public-sector
mailto:contact@isg-one.com
https://research.isg-one.com/
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