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Estapar acelera departamento financeiro
com Oracle EPM Cloud

Rede de estacionamentos viu 
processo de fechamento contábil 
cair de dias para minutos com a 
solução em nuvem da Oracle.

Líder no setor de estacionamentos na América Latina, a 
Estapar conta com aproximadamente 700 unidades em 15 
estados do Brasil, além do Distrito Federal. Com quase 40 anos 
de experiência no setor, a empresa também possui diferentes 
soluções de mobilidade urbana em seu portfólio, com destaque 
para o aplicativo móvel Vaga Inteligente.

Sempre atenta às mais recentes tecnologias do mercado, 
a companhia decidiu no final de 2017 que era hora de 
modernizar e otimizar o desempenho do seu departamento de 
planejamento financeiro. Para isso, iniciou uma parceria com a 
Oracle para a implementação do Oracle Enterprise Performance 
Management (EPM) Cloud.

A partir da utilização dos módulos de consolidação financeira, 
previsão de orçamento e desenvolvimento de relatórios 
colaborativos da solução em nuvem da Oracle, a área financeira 
da Estapar conseguiu alcançar um importante objetivo: uma 
gestão mais descentralizada, conforme explica Daniel Soraggi, 
Gerente de Planejamento Financeiro da Estapar.

“A migração nos trouxe informações de forma mais rápida 
e padronizada. Desta forma, conseguimos compartilhar 
os resultados de forma simultânea com as nossas 700 
operações no país”, afirma o executivo, destacando a 
importância do benefício para uma empresa com uma escala 
geográfica tão extensa como a Estapar, presente em 77 
cidades do território brasileiro.

Realizada entre janeiro e outubro de 2018, a implementação do 
Oracle EPM Cloud também resultou em uma maior agilidade 
no processo de fechamento de consolidação contábil da área 
de finanças da Estapar. E a mudança foi significativa: isso 
porque a atividade, que antes levava dias, agora é realizada em 
apenas minutos ou horas.

Outro impacto importante habilitado pela adoção da solução 
da Oracle, explica Soraggi, foi sentido na forma de uma 
transformação cultural da área. Segundo ele, por não precisar 
mais dedicar tanto tempo para tarefas rotineiras, a equipe 
passou a atuar de forma mais estratégica e passou a trazer  
novas ideias e mais valor aos negócios.“Acreditamos que essa 
implementação fez com que as mudássemos o mindset. Isso 
nos ajudará cada vez mais em nosso caminho de inovação 
para criar oportunidades de oferta de soluçoes aos nossos 
stakeholders”, afirma.

Líder no setor de estacionamentos na América Latina, a rede 
brasileira possui quase 40 anos de experiência no setor. 
(Imagem: Estapar)
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A migração nos trouxe 
informações de forma mais 
rápida e padronizada. Desta 

forma, conseguimos compartilhar os 
resultados de forma simultânea com  
as nossas 700 operações no país.” 

Daniel Soraggi
Gerente de Planejamento Financeiro da Estapar
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