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Fundada em 1999, a Neogrid é especializada em soluções para a gestão automática da cadeia de 
suprimentos (Supply Chain Management). Com sede em Joinville/SC, tem o foco em  desenvolver 
sistemas com inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade das indústrias, varejos e 
distribuidores.

Ao longo da sua trajetória de sucesso, a Neogrid conquistou diversos prêmios e reconhecimentos. A 
empresa também expandiu seu mercado para outros países, inovando suas tecnologias e alcançando a 
sua internacionalização.

A Neogrid possui o maior repositório de dados do varejo supermercadista da América Latina, integrando 
empresas dos segmentos de Agro, Bens de Consumo, Farma, Eletro, Construção e Moda.

Até o ano de 2019 a empresa contava com 98 planilhas enviadas pelos 
gestores de cada setor, onde essas eram compiladas e consolidadas para a 
elaboração do orçamento. Durante esse processo, ocorriam divergências 
entre os dados, visto que os gestores não tinham o controle de qual 
informação estava sendo utilizada pela controladoria e se essa encontrava-se 
atualizada. 

Outra dificuldade identificada pela Neogrid estava na atualização do 
orçamento mensal do quadro de funcionários, devido ao volume expressivo 
de movimentações entre os Centros de Custos. 

A partir disso, em busca de agilidade, segurança na informação, 
confiabilidade e resultados ágeis, a Neogrid decidiu investir em uma solução 
completa para planejamento orçamentário, atendendo todas essas 
necessidades em um único lugar, com praticidade, visual limpo e confiável.
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Na Neogrid não são mais necessárias duas horas para compilar as 
informações de 98 planilhas - somente com a apuração das despesas das 
áreas, para então analisar os resultados. 

Com a implantação do sistema da Handit, esses dados são apresentados em 
minutos, trazendo muito mais rapidez, agilidade e confiança na informação.

Com a obtenção da informação em tempo real e a flexibilização de adaptação à realidade 
da Neogrid, as dúvidas geradas são solucionadas imediatamente, contando com a 
aprovação em 100% pelos gestores.

DEPOIMENTO DO CLIENTE
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“Desde a primeira apresentação da equipe comercial da Handit, já senti uma 
ansiedade enorme em querer implantar o sistema, pois, tudo se apresentou 
de maneira muito simples e fácil, o que realmente se comprovou após o início 
do uso da ferramenta, contando com 100% de aprovação dos gestores! 

Devido à facilidade de uso da ferramenta, a flexibilidade com que se adapta 
à necessidade do usuário e a simplicidade de criar várias versões 
comparativas em questão de segundos, hoje é possível responder as 
necessidades dos gestores em poucos "clicks". 

Deixo um agradecimento a equipe de implantação Handit e em especial ao 
Rodrigo, que não mediu esforços para atender a nossa demanda.”
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Deise Cristina Schramm Puschel - Analista de Controladoria da Neogrid
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*Informações coletadas no primeiro semestre 2021.


