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Soluções informatizadas de planejamento financeiro garantem ao varejo maior controle dos 
processos ao permitir uma análise mais apurada e completa do cenário e a correção dos rumos 
do negócio. 
 
Em tempos de margens de lucro apertadas e concorrência agressiva, reduzir custos na área 
administrativa é uma alternativa para o varejista que pretende continuar competitivo. Mas 
cortar despesas não significa necessariamente uma queda no desempenho. Com o auxílio da 
tecnologia, é possível economizar nos processos de gestão e ao mesmo tempo torná-los mais 
ágeis e eficientes. Um dos setores que mais podem se beneficiar com uma injeção de 
tecnologia é o financeiro.  
 
Aliando ferramentas de gerenciamento contábil e projeção de resultados, muitos sistemas 
facilitam o planejamento das finanças da empresa e ainda podem contribuir para um controle 
mais preciso das perdas. 
 
O Grupo Angeloni, maior rede supermercadista de Santa Catarina, é um dos varejistas que já 
comemoram os resultados trazidos pela adoção desse tipo de ferramenta de gestão eletrônica. 
A aquisição de um software que aperfeiçoa o gerenciamento dos dados financeiros e contábeis 
acelerou o processo de unificação do plano de ação gerencial do grupo, baseado na Tecnologia 
da Informação (TI). "Basicamente, tiramos dos gestores a visão de resultado líquido", diz o 
diretor financeiro-administrativo da rede, Clementino Bolan Filho.  
 
A princípio, pode parecer uma contradição, mas ele explica que o grande problema do 
resultado líquido numa unidade de negócio é a metodologia de alocação de receitas e despesas 
compartilhadas (critérios de rateio). "Os rateios podem induzir ao erro", avalia o executivo, 
acrescentando que a responsabilidade dos gestores é gerar uma margem de contribuição em 
suas respectivas áreas. "Em resumo: a unidade gera margem de contribuição. Quem gera 
resultado é a organização", conclui. 
 
Na opinião de Antonio Dutra Júnior, diretor comercial da Gesfin – empresa responsável pela 
implantação do novo sistema financeiro do Grupo Angeloni –, é preciso mudar a postura 
passiva de coleta de dados e informações financeiras para a análise de cenários, simulação de 
novas situações e criação de inteligência capaz de apresentar soluções e impulsionar 
melhorias. "O objetivo é que a área financeira se transforme em um tipo de cabine de 
comando das operações, o que torna mais fácil descobrir onde ela está ganhando ou perdendo 
dinheiro, onde e quando seria melhor investir e quais rotas não devem ser seguidas", afirma 
Dutra.  
 
"O negócio precisa ser visto como unidade geradora de recursos, e quando a organização 
entende que essa ação não pode ser individualizada, criam-se condições de desenvolver a 
cultura do comprometimento", reforça Bolan. Para o executivo do Angeloni, os principais 
benefícios são de caráter organizacional e interativo. "Os funcionários assimilaram 
rapidamente o funcionamento do software e a ferramenta também se integrou muito bem ao 
nosso sistema administrativo, o que facilitou a implantação do projeto", acrescenta.  
 
A mudança na metodologia de apuração dos dados começou com uma reunião de 
apresentação do software, seguida de treinamentos que duraram quatro dias sobre finanças, 
contabilidade, orçamentos, apuração de margens e gestão. Essa formação complementar serve 
para nivelar o conhecimento dos envolvidos no processo de planejamento e é considerado 
fator decisivo para o sucesso do projeto.  
 
A transição para o novo sistema levou 90 dias. Hoje, cerca de uma centena de usuários o 
utilizam para inclusão de contas de receita e despesa, de ativo e passivo, que servirão para a 
análise de orçamentos, metas e monitoramento de indicadores, sob a coordenação da diretoria 
administrativa financeira. As informações estão disponíveis via sistema até o nível gerencial, 
que as repassa aos demais funcionários durante as reuniões de avaliação. 



Correção de rumos 
 
Para o diretor da Gesfin, o planejamento financeiro envolve todo o negócio e atua tanto no 
ajuste das previsões de venda quanto sobre seus gastos (custos e despesas). "Por isso, é 
importante que a solução adotada permita a gestão de gastos por toda a empresa, com metas 
de consumo e um programa de redução de despesas", afirma. Segundo Dutra, a aplicação de 
soluções que executam o planejamento financeiro e realizam o monitoramento das atividades 
permite a imediata correção dos rumos do negócio, alinhando a estratégia às operações. 
"Estas soluções estão mais baratas e cada vez mais acessíveis a empresas de todos os portes 
e de todos os segmentos, e serão as responsáveis por fortalecer a visão sistêmica da área 
financeira das empresas", diz.  
 
Com perfil gerencial e softwares adequados, os executivos e colaboradores da área financeira 
podem controlar melhor as despesas e as receitas em relação ao que havia sido planejado. "A 
maioria das empresas está adotando um modelo de gestão mais austero e, para isso, é preciso 
ter controle efetivo dos gastos", diz Dutra. O sistema permite que os gestores simulem uma 
queda nas vendas de determinado produto, o impacto do aumento do dólar na compra de 
importados e até mesmo uma mudança tributária, verificando imediatamente como ficará seu 
fluxo de caixa para os próximos meses, o resultado mensal e anual, além de todos os 
relatórios financeiros.  
 
"Em um tipo de negócio onde as margens são muito ajustadas, a capacidade de análise de 
cenários é uma vantagem para quem adota uma solução como a nossa", afirma. O executivo 
lembra que não existe um padrão para a implantação de um sistema informatizado de gestão 
financeira no varejo. "Depende do grau de organização da área financeira. Em geral, cada 
cliente negocia conosco suas prioridades e ajustamos nossa metodologia de implantação, que 
pode começar exclusivamente pelos gastos, pelos investimentos, ou com foco nas simulações", 
explica. 
 
Antes de comprar um software, no entanto, Dutra sugere que o varejista observe pelo menos 
três características: adaptação à realidade brasileira, facilidade de uso e capacidade para criar 
cenários e fazer simulações. "Algumas soluções desenvolvidas por empresas estrangeiras, 
como os módulos 'pré-fabricados' para planejamento de pessoal, não consideram os aspectos 
da CLT e são inúteis no Brasil", diz. Outras tecnologias são tão complexas que só podem ser 
utilizadas por poucas pessoas da área financeira. "As soluções devem ser acessíveis ao usuário 
que não é especialista financeiro, mas que precisa lidar com planejamento e acompanhar as 
metas sem dificuldades", explica Dutra.  
 
Por fim, uma das maiores justificativas para a adoção destas ferramentas é oferecer ao cliente 
a capacidade de antecipar problemas futuros, analisando rapidamente o impacto de mudanças 
na economia e no mercado frente ao seu negócio. "Muitos produtos fracassam neste ponto, 
pois a criação dos cenários e simulações não acontece de forma imediata, on-line e em tempo 
real", avalia o profissional de TI. 
 
Passo a passo financeiroDa prospecção dos dados em cada departamento à produção de 
relatórios e simulações, saiba como funciona o fluxo de informações no sistema de 
planejamento financeiro adotado pela rede Angeloni:  
 
1 Primeiro, o gestor de planejamento define um fluxo de trabalho (workflow), alocando as 
pessoas das unidades e apontando as datas para que cada um informe seus números. 
 
2 Estas pessoas entram com as previsões de receitas e gastos de cada unidade, sempre 
respeitando a hierarquia e a estrutura da empresa. 
 
3 Os números são conferidos e consolidados por um revisor (opcional) e pelo gestor. Ao final, 
tem-se em mãos o planejamento da empresa para “x” meses à frente.  
 



4 Depois de concluído o planejamento, os dados do Realizado são carregados no sistema e 
comparados com o Planejado. Também são verificados o atingimento de metas de receitas e o 
de gastos, tudo automaticamente. 
 
5 A partir da carga do Realizado, o gestor tem acesso a uma série de relatórios gerenciais – 
balanços, DRE, fluxo de caixa, etc – com os quais pode gerar cenários e fazer simulações.  
 
6 Todos os relatórios são distribuídos pela empresa, dos executivos aos colaboradores de cada 
unidade que participaram do processo de planejamento. 
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