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Companhia Mineira do Açúcar  
e Álcool investe em agilidade com  
o Oracle Cloud EPM

Empresa brasileira abandonou 
processos manuais e reduziu o tempo 
de fechamento contábil em 40% 
A Companhia Mineira do Açúcar e Álcool (CMAA) é uma 
das maiores produtoras de etanol, açúcar e bioeletricidade 
do estado de Minas Gerais, no Brasil. Com três usinas no 
estado – sendo duas próprias e uma terceira societária –, 
a empresa conta com processos 100% mecanizados do 
plantio à colheita em suas unidades proprietárias e mais 
de 3.500 colaboradores. No início de 2020, entrou em 
operação a Usina Canápolis, que tem por desafio alcançar a 
moagem de 10 milhões de toneladas de cana de açúcar até 
o final da safra de 2020/2021.

A empresa, que tem entre seus valores a busca por 
resultados e uma atitude arrojada, conta com um estilo de 
produção flutuante, que a ajuda a se adaptar às condições 
variáveis do mercado e seguir o ritmo de crescimento 
esperado. E com isso vem o desafio da gestão: consolidar 
dados com qualidade e agilidade de um negócio que não 
para de crescer.

Com sete empresas dentro do software de gestão 
empresarial, Alexandre Antonio da Silva, CIO da CMAA, 
conta que os colaboradores do departamento contábil 
precisavam dedicar muitas horas aos longos processos de 
fechamento, que eram feitos de forma manual, por meio 
de planilhas: “eu tinha uma criação de zumbis, pessoas 
que ficavam dia e noite fazendo fechamento. Foi quando 
a gente percebeu que já tinha passado da hora de buscar 
uma solução para esse problema”. 

+

Eu tinha uma criação de 
zumbis, pessoas que ficavam 
dia e noite fazendo fechamento. 
Foi quando a gente percebeu 
que já tinha passado da hora  
de buscar uma solução para 
esse problema”
Alexandre Antonio da Silva
CIO da CMAA

Com o Oracle Cloud EPM, a CMAA eliminou o uso de planilhas 
manuais e dados paralelos.
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Se você tiver atitude e 
coragem e um parceiro forte 
com ferramenta consolidada, 
isso dá a segurança de estar 
entrando no lugar certo, de estar 
fazendo a coisa certa. E é o que 
acontece com a gente hoje.”

A solução veio por meio do Oracle Fusion Cloud Enterprise 
Performance Management (EPM), que já trouxe agilidade 
logo nos primeiros momentos, desde a aquisição à 
implantação do projeto, que contou com apoio da EBS-IT. 
“A facilidade de comercialização do produto em nuvem 
fez toda a diferença. A licença é minha e eu não tenho a 
necessidade de um hardware pensado para sustentar a 
solução, o que ajudou a viabilizar o projeto. E a implantação 
durou cerca de dois meses, com muita agilidade também 
na disponibilização do ambiente”, ele conta.

Silva explica que com o uso do Oracle Cloud EPM a CMAA 
abandonou os processos manuais e reduziu o tempo de 
fechamento contábil em 40%. “Nossos fechamentos eram 
mensais, tudo feito em planilha e com uso de informação 
manual. Se aparecia uma inconsistência dava muito trabalho 
identificar o erro, pois eram várias planilhas e dados 
paralelos, ficava inviável. A gente tinha muito retrabalho”, 
explica. “Com o EPM da Oracle, você acaba liberando tempo 
de atividades braçais para análise”, ele complementa. 

Outro benefício da solução foi o aumento na qualidade das 
informações – essencial para a empresa, que conta com 
acionistas da Indonésia. “Nossos acionistas não têm nenhum 
profissional dentro da empresa, então passar confiança 
para eles é fundamental. O Oracle Cloud EPM trouxe pra 
gente o que é mais importante, que é a certeza de eu estar 
passando uma informação sem intervenção manual. Isso dá 
transparência e melhora demais a qualidade”, comenta.

Alexandre Antonio da Silva
CIO da CMAA

Sobre a parceria com a Oracle, o CIO da CMAA é taxativo: 
“em time que está ganhando, não se mexe”. “O time está 
ganhando, a solução está acontecendo, as coisas estão 
funcionando – e as soluções são muito bem avaliadas por 
todo mundo. Se você tiver atitude e coragem e um parceiro 
forte com ferramenta consolidada, isso dá a segurança 
de estar entrando no lugar certo, de estar fazendo a coisa 
certa. E é o que acontece com a gente hoje”, ele finaliza.

A Companhia Mineira do Açúcar e Álcool é uma das maiores produtoras de etanol, açúcar e bioeletricidade do estado de Minas Gerais.
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