
A Immense utiliza o Gw.net na gestão na gestão de seus negócios! 

Hoje é dia 30. Não vejo a hora de fechar os relatórios  do mês. Termina o 
expediente, vou para o escritório e em meia hora alimento as planilhas  com os 
dados extraídos do Gw. Pronto ! Já tenho em mãos um verdadeiro arsenal de 
informações que irão nortear as ações  da empresa para os próximos períodos. 
Vendas, margem de lucro, fluxo de caixa, giro de estoque, despesas 
classificadas por contas, tudo para responder àquelas perguntas que passaram 
anos sem resposta: Qual o verdadeiro lucro da minha empresa? Que percentual 
representa cada grupo de despesa (pessoal, tributos, operacionais, financeiras) 
no meu negócio? Estou comprando certo? Posso pagar à vista sem 
comprometer meu fluxo de caixa ? Meu estoque é real ? Temos sofrido furtos e 
outros prejuízos? Que retirada a empresa pode proporcionar aos sócios?

 De dois  anos para cá as  respostas a essas perguntas transformaram 
nossas empresas. Após a aquisição do programa Gw.net fomos incentivados por 
amigos de comércio a contratar a consultoria prestada pela Controplan 
Software e, tivemos a felicidade de conhecer o Fernando Féo.

 Em vinte semanas, uma verdadeira transformação ocorreu em nossos 
negócios: mudanças de velhos hábitos, novos processos de organização do 
espaço comercial e da retaguarda, novos critérios para concessão de crédito, 
planejamento de compras e otimização das formas de comercialização, planos  e 
metas de negócio, análises de resultados, etc.

 Hoje, dois anos após o trabalho de consultoria, podemos afirmar com 
absoluta certeza que nossas empresas trabalham de forma viável e organizada.

 No concorrido mercado da moda, temos obtido excelentes resultados 
em nossas lojas, com controle permanente do estoque, retaguarda organizada, 
serviço de atendimento eficiente ao cliente, remuneração condizente e incentivos 
para os  funcionários, significativa melhora do desempenho das empresas e 
conseqüente melhoria da qualidade de vida dos sócios. 

Quem diria? Semana que vem estou de férias !! 
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