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Escopo do Produto  
  

Módulo do Mega Construção:  Painel Gerencial  

Última Atualização:  23/02/2015  

Coordenador:  Érico Silva  

  

Descrição do Módulo  
  

O módulo Painel Gerencial é um robusto gerenciador econômico e financeiro, 

possibilitando ao gestor obter uma visão detalhada e consolidada de todo o fluxo de 

caixa da empresa ou de um projeto específico, é também uma importante ferramenta 

no auxilio a auditoria da movimentação financeira da empresa ou projeto. Possibilita 

também a análise dos investimentos imobiliários realizados e previstos por meio de 

um conjunto de indicadores que permitem avaliar a qualidade dos investimentos 

realizados.  

Principais características  
  

 Fornece informações para conferência e auditoria da movimentação financeira da 

empresa de forma centralizada e unificada.  

 Fornece ao gestor uma previsão unificada de todas as receitas e custos previstos e 

devidamente cadastrados, possibilitando realizar o planejamento financeiro 

adequado à realidade da empresa.  

 Possibilita o controle orçamentário dos projetos pela alocação de verbas e controle 

de custos.  

 Avaliação dos investimentos imobiliários em estudo através da simulação de custos 

e receitas previstas, fornecendo um conjunto de indicadores que permitem 

avaliar a viabilidade econômica e financeira do investimento.  

 Acompanhamento do fluxo de caixa dos projetos em andamento, fornecendo ao 

gestor a possibilidade de identificar possíveis desvios do planejamento prévio e 

simular o efeito das ações corretivas a serem adotadas.  
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Funcionalidades   

Fluxo Realizado  

 Fornece informações para conferência e auditoria centralizada de toda a 

movimentação financeira da empresa.  

 Visualização do fluxo da movimentação financeira por regime de caixa ou 

competência de forma desvinculada.  

  Conferência e validação dos valores das contas financeiras.  

  Comparativo entre valores previstos e valores efetivamente gastos ou 

recebidos.  

 Montagem de cenários personalizados pela seleção de um conjunto de filtros como 

Classe Financeira, Projeto, Centro de Custo, etc.  

 Visão sintética dos custos e receitas agrupados por dia, mês, Classe, Projeto, Centro 

de Custo ou Categoria.  

 Visualização do fluxo de caixa em outra moeda/índice com cotações previamente 

cadastradas.  

  

Fluxo Previsto  

 Fornece uma previsão consolidada do fluxo de caixa, consolidando as previsões de 

custos e receitas de diferentes origens.  

 Consolida as previsões oriundas de contas a pagar, contas a receber, medições de 

Empreiteiros, cronograma financeiro dos orçamentos do módulo de 

Administração de Obras e recebíveis da Carteira de Recebíveis.  

 Permite a simulação de custos e receitas diretamente no Fluxo Previsto, 

possibilitando assim realizar o planejamento financeiro considerando custos ou 

receitas previstos ainda não oficializados.  

 Montagem de cenários personalizados pela seleção de um conjunto de filtros como 

Classe Financeira, Projeto, Centro de Custo, etc.  

 Visão sintética dos custos e receitas agrupados por dia, mês, Classe, Projeto, Centro 

de Custo ou categoria.  

 Visualização do fluxo de caixa em outra moeda/índice com cotações previamente 

cadastradas.  
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Fluxo Personalizado  

  Consolidação dos valores dos Fluxos Previsto e Realizado em uma única visão 

gerencial.  

 Possibilita a consolidação dos valores dos fluxos de caixa de diversas formas, de 

modo a atender a necessidades especificas de cada empresa, permite 

consolidar os valores dos fluxos de caixa por Classe Financeira, Classe Gerencial, 

Projeto, Centro de Custos, Categoria, Filial e Agente.  

  Projeção da evolução do saldo das contas financeiras com base nos valores 

previstos.  

 Visualização do fluxo de caixa em outra moeda/índice com cotações previamente 

cadastradas.  

  

Fluxo Disponibilidade  

  Acompanhamento dos saldos do fluxo de caixa diário de curto prazo;  

  Prever a evolução dos saldos das contas de forma individual, tendo como base 

o saldo atual e os títulos com vencimento futuro diretamente vinculados;  

 Simulações do saldo futuro de cada conta financeira através da seleção de forma 

individual de quais títulos serão pagos ou não na data de vencimento;   

  Simulações de valores bloqueados e cheques pré-datados emitidos e não 

compensados;  

  Simulação de transferências bancárias entre contas financeiras;  

 Controla o limite de crédito disponível da conta financeira recomposto diariamente 

de acordo com as entradas e saídas prevista;  

 Apresenta o saldo de aplicação financeira, permitindo a previsão de saldo disponível 

da conta de investimento.  

  

Orçamento Gerencial  

 Controle orçamentário com base em um plano de classe gerencial, possibilitando 

definir valores previstos, para acompanhar ou controlar os valores contratados.  

 Consolida ou confronta os valores orçados e contratados em um único fluxo com 

a possibilidade de uma visão do saldo para cada classe gerencial.  

 Controle orçamentário dos gastos dos Projetos/Centro de Custos pelo bloqueio de 

lançamentos que não possuam previsão de verba definida.  
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 Fluxo de resultado com a exposição de vendas e visitas de diferentes origens para 

análise de Marketing.  

  Indicadores e analises de curto prazo do fluxo de caixa.  

  

Estudo de Viabilidade  

 Previsão dos gastos com aquisição de terrenos, permuta de unidades, permuta 

financeira, custos com registro de incorporação e seguros.  

  Composição do VGV (Valor Geral de Vendas) por tipologias de unidades.  

  Permite a definição de vários perfis de venda e tabelas de vendas.  

  Previsão de despesas comerciais e tributárias.  

  Orçamento de obra simplificado.  

  Simulação de securitização de recebíveis.  

  Cálculo de aportes e distribuição de resultados para os investidores.  

  Previsão de receitas ou despesas financeiras para captação de recursos.  

  Fluxo de caixa previsto para o projeto.  

 Fornece um conjunto de indicadores econômicos e financeiros para avaliação do 

retorno de investimento previsto.  

  

Planejamento Estratégico  

 Acompanhamento dos gastos com aquisição de terrenos, permuta de unidades, 

permuta financeira, custos com registro de incorporação e seguros.  

 Fluxo de receitas de vendas contratadas, previsão de recebimento das parcelas de 

unidades comercializadas.  

 Permite a definição de vários perfis de venda e tabelas de vendas para as unidades 

em estoque, com a possibilidade de previsão de Renda Garantida.  

  Previsão de despesas comerciais e tributárias.  

  Orçamento de obra simplificado oriundo do módulo de Administração de 

Projetos.  

  Simulação de securitização de recebíveis.  

  Cálculo de aportes e distribuição de resultados para os investidores.  

  Previsão de receitas ou despesas financeiras para captação de recursos.  
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  Fluxo de caixa previsto para o projeto.  

 Fornece um conjunto de indicadores econômicos e financeiros para avaliação do 

retorno de investimento previsto.  

 Gerar fluxo de caixa comparativo entre estudo de viabilidade e projetos em 

andamento, permitindo identificar possíveis desvios do planejamento prévio.  

  Fluxo Consolidado Geral permite consolidar os resultados de todos os projetos 

da empresa e fornecer uma visão total e centralizada dos projetos.  

  

Integração  

Recebe de:  

Módulo Financeiro  

 Documentos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Movimentação Financeira e 

saldos de contas financeiras.  

 Previsões de pagamentos de Pedidos de Compras com fornecedores através de 
informações com origem no processo de Suprimentos (Materiais).  

Módulo Carteira de Recebíveis  

 Valores das parcelas de contratos da carteira de recebíveis.  

Módulo Contratos de Empreiteiros  

 Valores das medições de contratos aprovadas e que ainda não foram integradas 

com o módulo financeiro além dos fluxos de recebimentos dos contratos de 
Empreiteiros.  

Módulo Administração de Obras  

 Cronograma financeiro dos orçamentos de obras.  

  

  

  

  

  


