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A Hennings é uma empresa especializada em condução de fluidos, seja através de tubos rígidos ou 
mangueiras hidráulicas flexíveis. Fundada em 1979 na cidade de Blumenau/SC, hoje está consolidada no 
mercado como uma das maiores empresas especialista em mangueiras hidráulicas e industriais do Brasil.

Hoje o Grupo Hennings conta com mais de 600 colaboradores e está presente nos principais polos 
comerciais e logísticos do Brasil.

Antes de utilizar a solução Handit, o planejamento orçamentário da Hennings 
era feito em planilhas do Excel. O maior desafio era compilar as 25 filiais e 
seus diversos centros de custos e garantir a confiabilidade da informação.

Como o método das planilhas em Excel era muito demorado, a Hennings 
procurou por ferramentas no mercado que oferecessem segurança, 
flexibilidade e praticidade. 

Nas demonstrações realizadas pela Handit e no “benchmarking” com as 
empresas que já utilizavam a plataforma, validamos que a solução era ideal 
para o que estavam buscando no mercado. Outro requisito muito importante 
buscado pela Hennings era a integração com o sistema ERP utilizado na 
compania, garantindo assim, que todas as informações fossem 
contempladas. 
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Após a utilização do Handit Planning foi possível envolver todos os 
responsáveis pela elaboração e acompanhamento do orçamento, de maneira 
participativa e atrativa, principalmente envolvendo os gestores de filiais.

O tempo da controladoria, antes gasto em processar as informações, foi 
direcionado para a análise do resultado e criação de cenários, atendendo com 
eficácia as necessidades da diretoria.

A possibilidade de criar cenários diversos, integração com o ERP, aplicar premissas que são 
criadas conforme a necessidade da empresa, aliada a facilidade em exportar as informações e 
conseguir visualizá-las de forma fácil, tornam a ferramenta uma excelente escolha.

A solução Handit automatizou as informações gerenciais, tornando possível a elaboração do orçamento 
com um prazo recorde e de forma mais detalhada, contribuindo para um planejamento mais assertivo. A 
entrega antecipada da DRE para diretoria e gestores é outro benefício que garantiu ganho no tempo para 
análise e tomada de decisão.

DEPOIMENTO DO CLIENTE
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"Com a implantação do sistema de controle orçamentário, conseguimos 
envolver todos os gestores das 25 filiais na projeção das metas anuais, 
orçamento de despesas e pessoal, além do acompanhamento mensal do DRE 
orçado x realizado, trazendo agilidade na tomada de decisão com a 
possibilidade de montar diferentes cenários."
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Converse com os nossos especialistas e solicite uma demonstração em um minuto.
47 3041-7001 | comercial@handit.com.br

Cristhiane Probst - Gerente de Controladoria da Hennings
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