
O SA Budget Manager é um sistema de 
planejamento econômico, fi nanceiro e 
patrimonial que permite, com base na defi nição 
de premissas de negócio, a construção de 
cenários de apoio a decisão empresarial

SA Budget Manager 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Os cenários e estudos gerados pelo SA Budget Manager 
produzem simulações completas de demonstrativos 
fi nanceiros, projetos e indicadores que retratam os efeitos que 
as decisões poderão gerar ao negócio com posterior execução

Análise, segurança
e controle

Conheça as principais aplicações

PROJEÇÃO DOS RESULTADOS
Projete o demonstrativo de resultados com base em diversas 
variáveis, como o planejamento operacional, premissas 
macroeconômicas (câmbio, infl ação, taxa de juros, etc.), 
regras de negócio e regras societárias (distribuição de 
dividendos, remuneração de capital, etc.).

CONTROLE DE CAIXA
Projete os diferentes fl uxos de geração de caixa com 
base em premissas fi nanceiras: prazo de rotação dos 
estoques, prazo de pagamento de fornecedores, prazo de 
recebimento de clientes, etc.

SIMULAÇÃO DE VIABILIDADE
Oferece suporte a todas as fases de estudo, autorização 
e implantação de projetos. Utiliza métodos modernos 
de estudo de viabilidade, mantém arquivo de estudos e 
integra os projetos aprovados ao negócio.

PROJEÇÃO PATRIMONIAL
Com base no planejamento econômico e fi nanceiro, 
projeta o balanço patrimonial.

MONITORAMENTO
Permite monitorar o andamento dos orçamentos com 
fi ltros dinâmicos, facilitando o acompanhamento e a 
busca dos resultados.

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA
Mostra em uma perspectiva macro o cruzamento das 
instâncias e dos pacotes de itens de um orçamento, além 
de mostrar o status e andamento dos pacotes.

NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
A todo momento o sistema fará monitoramento do 
andamento das ações e pode disparar notifi cações aos 
usuários responsáveis pelo contexto das ações.

Conheça as principais aplicações

INDICADORES DE DESEMPENHO
Projeta o dimensionamento da capacidade de produção 
instalada de cada serviço e a programação de ocupação. 
Permite simular ampliação e redução tanto de capacidade 
como de ocupação da produção e analisar os efeitos dos 
diversos níveis de ociosidade.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Suporte a multi-cenários, com comparação entre cenários criados;

  Simulação e estudo de viabilidade de projetos fi nanceiros e pessoas;

  Execução de projetos aprovados;

  Integração com a Suite SA;

  Integração com ERP;

  Ambiente 100% Web padrão SA;

  Visão consolidada e segregada por unidades/negócio

 e projetos (orçamentos fi xo, variável e novos).

www.interact.com.br


