
Grupo CICE reduz custos e aumenta 
agilidade com Oracle Cloud Infrastructure

Com trajetória de quase 30 anos, 
empresa de serviços de logística  
e gestão de cargas em portos 
sempre utilizou a tecnologia como 
um diferencial.

Fundado em 1991 em Veracruz, no México, o Grupo CICE 
(Corporación Integral de Comercio Exterior) oferece 
serviços de logística, transporte e gestão de cargas de 
navios no país. Além de Veracruz, onde fica sua sede, 
a companhia também atua no porto de outra cidade 
mexicana: Tampico.

Com quase 30 anos de experiência no setor de serviços 
portuários, o Grupo CICE sempre se manteve atento às 
principais tendências e inovações do mercado para oferecer 
o melhor atendimento aos clientes. Com isso em mente, a 
empresa mexicana decidiu recentemente que era hora de 
migrar a sua infraestrutura tecnológica para a nuvem.

A solução escolhida para esse importante passo em sua 
trajetoria foi a Oracle Cloud Infrastructure, conforme explica 
Genaro Méndez, Diretor de TI do Grupo CICE. Desta forma, 
a organização deu continuidade à uma bem-sucedida e já 
antiga parceria com a Oracle, iniciada em 2000.

“Nossa missão é oferecer soluções abrangentes que se 
tornem um potencial de desenvolvimento nacional, também 
queremos oferecer a solução mais eficiente em termos de 
qualidade, adaptabilidade e uso da tecnologia, por isso 
investimos muito na área de tecnologia”, afirma Méndez, 
que destaca o uso de ferramentas modernas e tecnologia de 
ponta como um dos diferenciais para os clientes da empresa.

Antes de adotar a Oracle Cloud Infrastructure, aponta 
o executivo, a companhia sofria com problemas de 
capacidade de infraestrutura. “A parte mais interessante, 
mais importante de tudo isso é essa possibilidade de 
flexibilidade. Ou seja, a facilidade que você tem de expandir 
nos momentos que precisa, e nem sempre ter uma 
infraestrutura ociosa porque você pode precisar um dia”, 
diz o Diretor da área de TI da empresa, que é composta por 
aproximadamente 25 profissionais.

Entre os principais benefícios registrados pela empresa após 
a implementação da solução em nuvem da Oracle, Méndez 
destaca uma redução de aproximadamente 15% nos custos 
e uma maior agilidade nos diferentes processos e tarefas. “A 
sensação que os colaboradores e usuários têm é de maior 
velocidade, eles levam menos tempo para gerar relatórios, 
enviar informações etc.”

Além disso, o executivo também chama a atenção para o 
suporte fornecido pela Oracle ao longo da já duradoura 
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Genaro Méndez
Diretor de TI do Grupo CICE

O Grupo CICE atua nos portos de duas cidades mexicanas: 
Veracruz e Tampico. Foto: divulgação
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parceria entre as companhias. “Sempre foram considerados 
como parte do nosso negócio e sempre procuraram nos 
capacitar.”

Futuro

Por conta do momento atual, aponta Méndez, cada vez mais 
as empresas, assim como as pessoas, vão esperar que suas 
cargas sejam entregues de forma simples e ágil, contando 
com o apoio de serviços de monitoramento. Neste sentido, 
cresce a importância de contar com uma infraestrutura 
tecnológica consistente.

“Para você ter tudo isso, é necessária toda uma infraestrutura 
de TI e sistemas que possam fornecer essa camada de serviço 
que a partir de agora todo mundo precisará oferecer aos 
clientes. E é isso que temos como visão para o futuro, do que 
deve ser, do que devemos fornecer em termos de tecnologia 
aos nossos clientes”, afirma.

Fundado em 1991, o Grupo CICE oferece serviços de logística, transporte e gestão de cargas de navios no México. Foto: divulgação

Para você ter tudo isso, é necessária 
toda uma infraestrutura de TI e 
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temos como visão para o futuro, 
do que deve ser, do que devemos 
fornecer em termos de tecnologia 
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