
Fundação Elos amplia foco nos 
negócios com apoio da Oracle

Com a Oracle Cloud Infrastructure, a 
entidade brasileira liberou recursos 
para focar mais nos negócios em vez 
de manutenção da infraestrutura.
Com uma trajetória de quase 50 anos, a Fundação Elos é uma 

entidade de previdência complementar fechada constituída 
para oferecer segurança previdenciária para empregados da 
CGT Eletrosul. Localizado em Santa Catarina, na região Sul do 
Brasil, o fundo de pensão tem como missão principal ajudar os 
funcionários das patrocinadoras a constituírem uma reserva 
financeira para ter segurança no futuro. 

Atualmente, a pensão plana da instituição conta com pouco 
mais de 4.500 participantes. No total, cerca de 10 mil pessoas 
são vinculadas ao sistema da entidade – o número inclui o 
núcleo familiar dos segurados, que dependem dos benefícios 
que vão receber ou já recebem. Os ativos investidos da 
Fundação Elos totalizam quase R$4 bilhões. A excelência na 
gestão desses benefícios é possível por meio do trabalho da 
equipe de aproximadamente 30 colaboradores na estrutura da 
instituição, que inclui profissionais das áreas de Comunicação, 
Investimentos, Seguridade, Procuradoria, Riscos, Governança, 
TI e outras.

Para superar o desafio de manter a administração desses 
ativos, a Fundação Elos optou pela Oracle Cloud Infrastructure 
(OCI) e contratou a camada de infraestrutura (IaaS) e de 
plataforma (PaaS). Com isso, conseguiu levar boa parte dos 
servidores físicos locais (on-premises) para a nuvem. Na 
camada de PaaS, foi feito um upgrade, já que a instituição usava 
a versão mais simples do banco de dados da Oracle (a Standard 
Edition) e passou a adotar a versão Enterprise Edition, que tem 
vários recursos habilitados (como o de segurança, por exemplo) 
e permite maior desempenho e melhor gerenciabilidade.

A Fundação Elos destaca a excelência da Oracle como um  
dos principais motivos para a adoção da solução de nuvem da 
companhia. A instituição também aponta a segurança oferecida 
pelas soluções da Oracle como outro ponto importante para 
a migração. Segundo a entidade, esse ponto é especialmente 
significativo uma vez que a sua estrutura local da instituição era 
limitada, tanto em termos de backup quanto de contingências 
energéticas e rede.

Ao escolher a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), a Fundação 
Elos espera ter mais tempo para se concentrar no negócio 
em um ambiente em que a competição é cada vez mais 
acirrada. “Os fundos de pensão estão recebendo uma 
onda de competição bastante forte depois que surgiram os 
marketplaces de investimento”, diz Rafael Vicchini, diretor 
Financeiro Administrativo da entidade. “Esse suporte da Oracle 
garante que nosso pessoal possa se concentrar no negócio.”
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        O que norteou o processo de 
migração foi a segurança. Nossa 
estrutura local é limitada, tanto 
em termos de backup quanto de 
contingências energéticas e rede. 
Então, vimos que a Oracle oferecia 
uma solução segura para a gente.” 
Luiz Claudio Honda
IT Manager, Fundação Elos
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O primeiro sistema implementado é o que vai permitir que 
o ERP da entidade seja executado na camada de PaaS da 
nuvem. São cerca de 10 módulos, que serão instalados em 
duas etapas. “Talvez a troca seja sentida pelos usuários que 
atendem ao público externo quando a implantação terminar. 
Com os sistemas que já foram migrados ainda não houve 
muita diferença”, diz Vicchini.

Com essa mudança para a nuvem, a Fundação Elos passa 
a ter o benefício da disponibilidade do sistema a partir de 
qualquer lugar. Além disso, a OCI é uma infraestrutura de 
última geração, que oferece garantia de disponibilidade 
e maior segurança para os sistemas da entidade. Com o 
upgrade do banco de dados, da versão Standard para a 
Enterprise, a empresa também terá melhor desempenho, 
maior capacidade de gerenciamento e mais segurança.

Isso ficou claro quando, mesmo após a implantação da 
solução, a Fundação manteve o nível de desempenho que 
tinha quando operava localmente. “Havia uma preocupação 

de que pudesse haver uma perda de desempenho, 
considerando que passaríamos a operar a rede 
externamente [pela nuvem]”, conta Luiz Claudio Honda. 
“Atendeu muito à nossa expectativa: diariamente está 
dentro do mesmo nível de desempenho. Para os usuários 
internos não há diferença na realização das tarefas e parece 
que tudo ainda funciona localmente.”

Vicchini acredita que a migração auxiliará a acelerar o 
processo de  transformação digital na Fundação Elos.  
“A solução cuida da segurança, da nuvem, da criptografia  
e de tudo o mais.”

Segundo ele, isso é possível porque a plataforma da 
Oracle permite que a instituição libere recursos com foco 
nos negócios, em vez de precisarem se preocupar com a 
infraestrutura. “Eu ganhei um analista ou um gestor para 
essa tarefa porque o back-end está sendo cuidado de outra 
forma”, explica o diretor financeiros da Fundação. 
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