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Prodensa e Oracle: parceria  
rumo à eficiência

O Grupo Prodensa eliminou 
processos manuais e reduziu 
o tempo de processamento de 
conciliações bancárias em 85%  
com a ajuda do Oracle ERP Cloud. 
Prodensa é um grupo especializado em serviços de 
consultoria para empresas estrangeiras que desejam se 
estabelecer no México. A empresa atua há 35 anos no 
mercado, principalmente no setor de manufatura, desde  
a indústria aeroespacial até a metalurgia automotiva  
e mecânica.

Com mais de 600 clientes, a Prodensa oferece serviços 
nas áreas de tributação e contabilidade, importação e 
exportação, recursos humanos e segurança ambiental, 
para que as empresas estrangeiras possam se adaptar à 
legislação mexicana sem perder o foco no principal: atender 
aos clientes com a qualidade e o tempo esperados.

         Baseamos nossa 
transformação digital em 
tecnologias como machine 

learning, inteligência artificial e 
extração de dados com RPA. Tudo 
isso são ferramentas que vão nos 
ajudar a transformar a empresa 
digitalmente”

Hector Soto
Diretor de TI do Grupo Prodensa

Com ajuda do Oracle ERP Cloud, Prodensa conseguiu 
automatizar processos manuais como conciliações bancárias 
e processamento de faturas. Foto: divulgação

Para continuar entregando valor ao cliente, a Prodensa tem 
dois desafios: estar sempre de acordo com os seus clientes 
e manter as operações. Para superar esse segundo desafio 
e ganhar eficiência em seus processos, a empresa decidiu 
iniciar sua jornada de transformação e migrar toda a sua 
infraestrutura para a nuvem, do datacenter até o sistema  
de gestão. 

Ao avaliar as possibilidades de modernizar seu sistema 
de gestão empresarial, a empresa percebeu que precisava 
de uma solução de ERP em nuvem, então Hector Soto, 
diretor de TI do Grupo Prodensa, disse que a flexibilidade 
do Oracle ERP Cloud e a confiança na solução eram 
fundamentais para escolher a Oracle como parceira em 
sua jornada digital. “Precisávamos de um ERP que nos 
permitisse trabalhar a qualquer momento, por isso me sinto 
muito tranquilo e muito orgulhoso da decisão. O ERP da 
Oracle e a transformação digital que estamos realizando 
há anos nos permitiram conectar cerca de 550 pessoas em 
suas casas hoje”, diz ele.
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Além da disponibilidade 24/7, a adoção do Oracle ERP 
Cloud proporcionou a eficiência que a Prodensa buscava. 
Pamela Reyes, gerente de dados de aplicativos em nuvem 
da Prodensa, explica que a empresa processava muitas 
informações manualmente, o que tornava a administração 
muito pesada. “Entre os benefícios que a Oracle nos trouxe, 
tivemos a oportunidade de criar links ou conexões com 
terceiros, a fim de acelerar nosso processamento de faturas, 
que é onde se concentra a maior parte do nosso trabalho em 
termos do resultado de nossos clientes”, explica. 

De acordo com Pamela, a agilidade é visível: ela conta que 
uma reconciliação bancária que levava 30 minutos agora 
leva 5 minutos, com o uso da reconciliação automática. 
O processamento de faturas, que também era manual, 
agora leva de 1 a 2 minutos. “Saímos do processo manual e 
passamos a fazer mais coisas automaticamente, e nossos 
profissionais-chave em cada projeto agora podem estar ao 
lado do cliente”, diz Pamela.

Entre a disponibilidade, a agilidade e a eficiência, Soto comenta 
que a tecnologia também propiciou o mais importante: tornar 
as pessoas da Prodensa mais felizes. Reduzir os tempos, fazer 
com que os fechamentos não fossem um pesadelo e impedir 
que os contadores trabalhassem a noite inteira são feitos que 
tornam as pessoas mais felizes. “Nós na Prodensa acreditamos 
que se somos felizes faremos as coisas melhor”, ele conta. 

A automação de tarefas manuais permitiu que os 
profissionais-chave da empresa tenham mais tempo para 
estar ao lado dos clientes. Foto: divulgação

Com a conciliação automática no Oracle ERP Cloud, Prodensa reduziu os tempos de processo de 30 para 5 minutos.  
Foto: divulgação

E para o futuro, Soto comenta que os planos são seguir 
investindo em inovação e transformação digital, com 
tecnologias como a Automação de Processos Robóticos 
(RPA, do inglês Robotic Process Automation): “Baseamos 
nossa transformação digital em tecnologias como machine 
learning, inteligência artificial e extração de dados com RPA. 
Tudo isso são ferramentas que vão nos ajudar a transformar 
a empresa digitalmente”, finaliza.
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