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Tropigas avança para faturamento  
digital com banco de dados em nuvem

Empresa de gás da Guatemala 
registrou melhorias operacionais 
importantes, com ganho significativo 
de tempo, depois de realizar 
migração para solução da Oracle.

Com atuação em uma variedade de segmentos, a Tropigas é 
líder em importação, armazenamento e distribuição de gás 
LP (gás liquefeito de petróleo) na Guatemala. Com um total 
de 23 unidades, a empresa está presente em todo o país, 
oferecendo serviços em volume para a indústria em geral, 
agronegócio, restaurantes, academias, hotéis e shopping 
centers, além de gás veicular e cilindros em nível residencial.

No início de 2019, depois de ser informada por autoridades da 
Guatemala sobre a necessidade de implementar um sistema 
de faturamento eletrônico, a Tropigas constatou que o seu 
banco de dados SQL, então com 200 usuários e apresentando 
problemas de lentidão e sobrecarga, representava um 
obstáculo para esse importante passo.

Por conta disso, a Tropigas decidiu que era hora de mudar 
para uma solução de banco de dados acessível e que 
habilitasse uma implementação móvel e mais flexível do 
sistema de faturamento pelos seus profissionais. A empresa 
encontrou o melhor parceiro na Oracle, que possui mais de  
40 anos de experiência em gerenciamento de dados.

“Precisávamos de uma plataforma robusta que nos permitisse 
simplificar o trabalho e gerenciar a carga de 150 mil faturas 
por mês, além de outras transações obrigatórias (relatórios 
financeiros, módulo de declaração de impostos, contas a 
receber e modelo de mobilidade). Por isso, decidimos migrar 
para o banco de dados em nuvem da Oracle, o que levou 
apenas dois meses, mesmo sendo praticamente como mudar 
de sede”, afirma Marvin Contreras, Gerente de TI da Tropigas 
que trabalhou na estratégia da companhia para levar essa 
operação de faturamento para a nuvem.

Não demorou muito para que os benefícios da migração 
para a solução da Oracle começarem a aparecer. De acordo 
com Contreras, em apenas um mês o número de usuários no 
banco de dados da Tropigas passou de 200 para 1.400. E o 
que é melhor: sem registros de problemas. “Estamos muito 
felizes com essa implementação. É, sem dúvida, uma das 
melhores decisões que já tomamos”, explica.
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O executivo também aponta outras melhorias importantes, 
com destaque para o ganho de tempo em diferentes atividades. 
“O processo levava três horas com uma equipe de 5 pessoas. 
Essas 15 horas adicionais se tornaram três minutos. Não 
tínhamos auditoria do banco de dados, e hoje o banco de 
dados faz isso por nós. Os backups levavam três horas, e 
agora são feitos em cinco minutos. Além disso, backups 
incrementais podem ser realizados, antes isso era impossível.”

Mudança de percepção

Além desses benefícios que podem ser medidos em números, 
o Gerente de TI da Tropigas chama a atenção para uma outra 
consequência da adoção da solução da Oracle: uma mudança 
de percepção pelos funcionários da empresa em torno do 
papel da tecnologia na empresa.

Como o banco de dados anterior consumia muitos recursos, 
explica Contreras,  “havia uma imagem ruim tanto do sistema 
quanto do departamento de tecnologia”. No entanto, isso 
mudou de forma significativa após a migração para o banco 
de dados na nuvem da Oracle, conforme o executivo. “Agora, 
os tempos de resposta são ótimos.”

Estamos muito felizes com essa 
implementação. É, sem dúvida,  
uma das melhores decisões que 
já tomamos.” 
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