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CASE: SOLAR

A Solar, o segundo maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, com 
capacidade de produção de mais de três bilhões de litros de bebida ao ano, 
atende cerca de 400 mil pontos de vendas nas regiões Norte, Nordeste, Estado 
do Mato Grosso, parte de Goiás e Tocantins, o que representa 70% da 
distribuição nacional.

A empresa já possuía a solução IBM Cognos TM1 
desde 2012, e com o passar dos anos sua utilização 
ficou bastante complexa e desatualizada, já que 
não havia uma estrutura interna de suporte e 
gerenciamento do sistema. O so�ware acabou 
sendo usado somente como depósito de dados e o 
sistema ficou obsoleto. Todas as informações 
gerenciais eram compartilhadas em planilhas, que 
demoravam muitos dias para serem atualizadas e 
enviadas aos gestores regionais.

Os responsáveis pelas regionais ainda não 
conseguiam obter informações financeiras de 
maneira rápida e precisa, ficando alheios ao 
processo de planejamento e acompanhamento 
existente até então. Visando iniciar o processo de 
regionalização da solução, melhoria dos processos 
e otimização de recursos, a Solar entrou em 
contato com a CTI para auxiliá-los nesta nova fase 
da gestão financeira da companhia.

estratégico de todas as áreas correlatas à gestão 
financeira da companhia.O projeto foi dividido em 
quatro módulos:
Em 2018 e 2019, foram implementados os sistemas 
de demonstrações financeiras e fechamento 
gerencial, onde foi possível consolidar as 
informações com agilidade e acompanhar a 
performance da companhia de forma detalhada e 
íntegra.
Em 2020, implantou-se o módulo de rateio de 
gastos (ABC). O mais recente, em 2022, foi o 
módulo de planejamento de RH, focado em 
projeção de gastos de pessoal. 

Processos que antes demoravam quase uma 
semana, como fechamento mensal de vendas, hoje 
são executados em algumas horas, sem 
recorrência de erros, além da Solar agora obter 
análise granular e compartilhar com a diretoria 
informações financeiras extraídas diretamente da 
solução (sem necessidade de tratamentos 
adicionais).

Hoje, as reuniões bimestrais da Solar apresentam 
dados financeiros advindos 100% do IBM Planning 
Analytics, que são analisados tanto pela diretoria 
da empresa como pelos gestores regionais, 
permitindo uma tomada rápida de decisão.

No final de 2018, iniciaram com a CTI a reformulação 
do IBM Planning Analytics, promovendo um 
planejamento eficiente e integrado. 
O viés colaborativo dessa nova abordagem permitiu 
escalar o planejamento, propiciando agilidade, 
gerenciamento de desempenho e alinhamento 



Os grandes benefícios gerados após 
a implantação do so�ware IBM Planning Analytics
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• Gerenciamento de processos: 
As informações geradas pelo so�ware otimizaram o tempo de análise da equipe, que passou a 
entregar relatórios e análises com mais rapidez e precisão;

• Otimização de tempo:
O tempo usado para a criação das planilhas e identificação de prováveis inconsistências passou 
a ser usado na análise dos dados e planejamento de ações;

 
• Integridade de dados: 

Foi possível entender e analisar os dados de forma mais granular, com mais riqueza de detalhes 
e por centro de custo, região, gerente, entre outras opções. 

 
• Profundidade na análise: 

Agora, a empresa é capaz de obter seus resultados por produto, canal e unidade. A precisão dos 
racionais desenvolvidos, permite o uso do modelo como referência para tomadas de decisão 
em todos os níveis da gestão da empresa (tanto decisões estratégicas/macro, quanto ações 
operacionais/micro).
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“A CTI é parceira de longa data. Temos uma parceria muito grande, e percebemos a preocupação da 
continuidade da construção do fluxo de informação e nosso relacionamento. Me sinto confortável em 

pedir ajuda para eles em casos complexos, porque os simples resolvemos dentro de casa”.

Hermeson Anibal Marques
Gerente Financeiro e Analista de 
investimentos
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