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No Grupo Mueller tudo era feito em planilhas de Excel. Com inúmeros 
arquivos, os profissionais do setor responsável encontravam certa 
dificuldade para confiar em todos os dados. A criação de cenários e revisões 
orçamentárias, bem como a visualização dos impactos de diversas 
premissas nas demonstrações de resultado, geravam muito trabalho e eram 
situações recorrentes no dia a dia da empresa.

Na busca por uma solução rápida na criação e realização de cálculos de 
cenários, que se integrasse com diversos softwares e, principalmente, que se 
encaixasse no método orçamentário da empresa, o Grupo Mueller chegou até 
a Handit.

CASE DE SUCESSO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

&

*Informações coletadas no primeiro semestre 2020.

Com sede em Timbó (SC), o Grupo Mueller é formado pelas empresas Mueller Fogões, Mueller 
Eletrodomésticos, Hércules Motores Elétricos, Thor Condutores Elétricos e pela holding Mueller 
Participações S/A. Sua história, de mais de sete décadas, é marcada pelo pioneirismo e pela inovação.

Em 1949, o Grupo Mueller iniciou as operações como uma ferraria. Logo após, em 1951, já fazia história 
ao produzir a primeira lavadora de roupas do Brasil, batizada de Pioneira. Com o passar dos anos, a 
empresa ampliou o portfólio e hoje fabrica inúmeros produtos que são comercializados no Brasil e no 
exterior.  
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Com a implantação da solução Handit para planejamento orçamentário, o 
Grupo Mueller encontrou a segurança e agilidade que buscava. Antes da 
utilização do software, os colaboradores levavam dois dias para separar as 
planilhas de todos os gestores e mais um dia para consolidá-las. Agora, todo 
esse processo é feito em minutos. Cada gestor preenche o seu orçamento, 
que será consolidado automaticamente.

Abrir uma planilha também podia tomar cerca de 20 minutos do tempo da equipe, 
o que agora, com a utilização da solução Handit, acontece na hora. “Levávamos um dia 
para consolidar os dados realizados todos os meses, hoje eles são atualizados automaticamente. Antes 
de implantarmos o software da Handit, para visualizar uma nova pessoa da área industrial na DRE 
demorávamos em torno de sete horas. Agora, a visualização é em três minutos”, destaca Maicon Ronei 
Butzke, Controller do Grupo Mueller.

Ou seja, com a solução da Handit para planejamento orçamentário, o Grupo Mueller possui agilidade na 
criação de cenários diversos; velocidade na emissão de relatórios e na visualização dos impactos nas 
demonstrações contábeis; integração de todas as áreas da empresa no processo orçamentário; 
confiança e segurança nas informações, além de maior apoio e compromisso da diretoria com o 
orçamento num todo.

DEPOIMENTO DO CLIENTE
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“A Handit é uma empresa parceira. Ela atende e zela pelo seu cliente com 
rapidez na resolução de chamados e, principalmente, é aberta para ouvir as 
sugestões feitas pelos clientes para a otimização da ferramenta. 

A solução da Handit entrega o que promete e evolui com o processo 
orçamentário da empresa.”
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Maicon Ronei Butzke, Controller do Grupo Mueller.
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