
Desafios
A FIDI buscava uma ferramenta que fosse capaz de auxiliar no 
planejamento financeiro da empresa, gerando orçamento de 
boa acuracidade, bem como com capacidade de comparar 
previsões versus despesas realizadas, e que todo o planejamento 
estivesse integrado a administração do caixa. Criando assim uma  
visualização diária do fluxo de caixa,  totalmente integrada a seu 
modelo de ERP. Era fundamental que a ferramenta trabalhasse 
no auxilio e visualização de sua efetividade, gerando relatórios 
gerencias seguros que pudessem auxiliar nas tomadas de decisão 
da alta gestão da empresa.

Porque Prophix?
Para melhorar a eficácia de seus processos financeiros, a FIDI buscou 
uma solução de software de gerenciamento de desempenho 
corporativo (CPM) de fácil operacionalização e com total 
integração ao seu ERP, TOTVS Protheus. No entanto, o departamento 
de finanças selecionou a Prophix devido a sua capacidade de 
fornecer dados financeiros precisos, mês a mês, bem como recursos 
aprimorados de análise e relatórios gerados através dos dashboards 
da Prophix.

A Fundação Instituto de Diagnóstico por Imagem (FIDI) 
procurou automatizar seus processos de orçamentação, 
previsão, relatórios e consolidação financeira para 
melhorar o gerenciamento de seu fluxo de caixa. Depois 
de implementar a Prophix, o time de finanças foi capaz 
de atingir metas anuais que antes não eram alcançadas, 
gerando em 2016 um aumento de 205% da geração 
de caixa e 134% em 2017. Com a Prophix o que antes 
demorava aproximadamente 4 dias para consolidar 
uma versão do orçamento, hoje demora apenas 
1 hora. Agora os executivos de financas otimizam 
tempo podendo dedicar-se à revisar e analisar dados, 
melhorando a percepção operacional. 

A Fundação Instituto de 
Diagnóstico por Imagem (FIDI) 
atua na área de saúde pública 
em São Paulo. Prestando 
serviços de radiologia em mais 
de 70 unidades de saúde e 
realizando cerca de 4 milhões 
de exames ao ano, sendo o 
maior provedor de exames de 
diagnósticos por imagine do 
país para o setor público.

Operando : Desde 1986
Website: http://fidi.org.br/
Receita Anual: R$310 milhões 
Número de empregados: 2061
ERP: TOTVS Protheus 

“O setor financeiro conseguiu 
mudar a cultura de metas 
da empresa, mostrando 
transparência em seus dados, 
onde os gestores passaram a 
acreditar na meta pois agora 
sabem que tem um sistema 
robusto e seguro que está 
calculando.” 

– Luciano Conceição

Fundação Instituto de 
Diagnóstico por Imagem (FIDI)
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Benefícios
A principal fonte de receita da FIDI vem dos 
exames radiológicos e sua maior despesa é o 
custo de mão de obra e honorários médicos. 
Além disso, eles tem uma obrigação contratual de 
enviar mensalmente para os seus clientes todas 
as despesas daquele período. E anualmente a 
empresa passa por uma auditoria efetuada pelo 
tribunal de contas. 

Como tal, é importante para o departamento 
financeiro da FIDI ter a capacidade de detalhar 
seu sistema de ERP, TOTVS Protheus, para obter 
informações sobre faturas e prazos de pagamentos, 
além de integrar a Prophix com a ferremanta 
interna de BI.

Depois de implementar a Prophix, o time de 
Finanças da FIDI é capaz de analizar seus custos 
de mão de obra mensalmente, bem como integrar 
sistemas chaves de controle da empresa para 
melhor projetar a receita futura em relação aos 
gastos operacionais. Eles também criaram um modelo para facilitar o planejamento de fluxo de caixa 
diário, o que para a o departamento financeiro é fundamental para o bom desempenho e melhor gestão 
do caixa da empresa. 

No geral, a FIDI hoje tem uma melhor compreensão de todo seu  planejamento anual, bem como 
capacidade de confrontar dados previstos versus realizados.

www.prophix.com
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Sobre a Prophix
A Prophix desenvolveu um software inovador e que automatiza processos financeiros críticos; 
como orçamento, planejamento, consolidação e relatórios; otimizando a gestão e melhorando a 
lucratividade das empresa e minimizando seus riscos. Milhares de organizações voltadas para o futuro 
em mais de 90 países usam o software da Prophix para obter maior visibilidade e percepção do 
desempenho de seus negócios.

Head Office
350 Burnhamthorpe Road W,
Suite 1000 • Mississauga, Ontario
Canada • L5B 3J1
+1 (905) 279 8711 
info@prophix.com

Additional Offices
USA: +1 (800) 387 5915 
UK: +44 (0) 118 900 1900
Europe: +45 7023 2375
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