
Fast Retail

Todo varejista se depara com os 
mesmos desafios quando o assunto é 
planejamento financeiro: falta de 
consolidação de dados por loja ou 
centro de custos, dificuldade em gerar 
relatórios, balanços e projeções de fluxo 
de caixa, e a quantidade imensa de 
planilhas. Essas questões afligem não 
só os grandes varejistas, mas os 
pequenos e médios também. 

É por isso que a CTI desenvolveu uma 
solução aceleradora, o Fast Retail, 
desenhada especialmente para atender 
a essas demandas desse segmento de 
mercado tão específico. Este modelo 
permite o cálculo da projeção mensal 
de cada uma das linhas das 
demonstrações de resultados, durante 
vários anos, obtendo relatórios 
completos de lojas, centros de 
distribuição e entidades empresariais. 

Fast Retail: uma solução 
para transformar seu 
planejamento financeiro 

Características

Além de ser uma solução robusta, ela possui um 
grande atributo: é de rápida implementação. Toda a 
ferramenta já é pré-modelada pela equipe da CTI, 
cabendo a nossos especialistas fazer a 
personalização para cada cliente e a integração com 
os sistemas utilizados para puxar dados realizados e 
passar a gerar os relatórios dentro da interface. 

O termo “fast” no nome não é à toa. O seu conceito 
de acelerador é aplicado a todas as etapas de 
implementação: desde a integração com dados 
externos; a criação de cubos e dimensões; ou até 
mesmo ferramentas desenvolvidas por nossa 
equipe de especialistas com o objetivo de alcançar 
uma maior eficiência. Tudo isso para garantir 
menos tempo de implementação e uma otimização 
do investimento.

Integração, simulações e planejamentos  

Utilizando a tecnologia do IBM Planning Analytics, 
essa solução facilita o planejamento financeiro com 
uma interface amigável e fácil de usar.
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Personalize a ferramenta de acordo com 
as suas necessidades
Apesar de pré-modelada, o trunfo da solução é ser 
totalmente personalizável às suas necessidades: 
quantidade de lojas, centros de custos ou planos de contas. 

Solução na nuvem ou on premise
A princípio, a ferramenta funciona totalmente na 
nuvem, o que exclui a necessidade de aquisição de 
hardwares para rodar o sistema. Porém, caso seja de 
interesse do cliente, ela pode ser rapidamente instalada 
em um servidor físico ou em uma nuvem pública.

Projeções de vendas, balanço e fluxo 
de caixa 
Ao carregar a plataforma com os dados realizados, ela 
passa então a ser capaz de realizar projeções 
diferenciadas por loja - Lojas existentes (Same Store 
Sales), Lojas Novas e Lojas Reformadas -, inclusive as que 
têm um comportamento diferente; por exemplo, uma 
loja que acabou de ser aberta terá informações 
discrepantes em relação às outras. A ferramenta é capaz 
de entender essa questão e gerar uma projeção realista. 
Além disso, ela também faz projeções de balanço e fluxo 
de caixa para até 2 anos à frente.

Agilize processos mensais e projeções
As regras de negócios inseridas na ferramenta foram 
construídas para acelerar os processos mensais de flash 
report e forecast, além de permitir que sejam definidas 
metas de projeção orçamentária (top down) ou até 
mesmo construções de orçamentos oficiais (bottom up), 
com carga matricial de despesas por centros de custo e 
contas contábeis.  

Escalabilidade
A ferramenta atende varejistas de  qualquer porte e, por 
isso, ela pode ser facilmente escalável à medida que o 
negócio aumenta. 

A CTI entende profundamente as melhores práticas do varejo, por isso 
desenvolveu essa solução modelada especificamente para atender às 
necessidades inerentes a todos os varejistas.

É o fim das planilhas e de resultados desencontrados; a Fast Retail 
organiza definitivamente o planejamento financeiro da sua operação. 

Entre em contato para saber mais sobre a solução

e potencializar suas análises de negócio.

Relatórios mais detalhados
Como a ferramenta faz a consolidação de todos os 
dados, ela consegue gerar análises, relatórios e 
demonstrações de resultados segmentados por loja.

Simulações ágeis e assertivas
Um dos grandes benefícios da plataforma é a capacidade 
de simular diferentes cenários ‘what if’, auxiliando o 
pensamento estratégico e a tomada de decisão. 


