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1 – Cadastros 

 

1.1 – Organização 

Cadastrar as Organizações que farão parte da estrutura do processo de Consolidação de 

Balanços.  

Para clientes que utilizam o ERP Mega, automaticamente o produto Consolidação de Balanços 

deverá carregar toda a estrutura de Organizações já cadastradas no ER

cadastro de novas empresas direto no módulo de Consolidação de Balanços. Dessa forma, as 

empresas que foram importadas de forma automática do ERP Mega manterão seus códigos de 

origem, já as empresas inseridas diretamente através do m

identificadas com o código E (de empresa externa) mais um número sequencial. Por exemplo E1; 

E2; E3... sucessivamente.  

Para clientes que não possuem o ERP Mega, ou seja, possui apenas o módulo de Consolidação 

de Balanços, será necessário cadastrar as Organizações dentro do módulo. 

realizar o cadastro é: Módulo Consolidação de Balanços

Botão Inserir: abrirá uma tela de cadastros para inserir as informações pertinentes a Organização 

a ser cadastrada, sendo Código (gerado automaticamente), Razão Social, Nome Fantasia, 

Apelido, CNPJ. Todos campos obrigatórios. 

 Através do botão Editar é possível editar as informações da empresa selecionada. 

 Através do botão Excluir é possível excluir a empresa selecionada. 

 

 

 

 

Cadastrar as Organizações que farão parte da estrutura do processo de Consolidação de 

Para clientes que utilizam o ERP Mega, automaticamente o produto Consolidação de Balanços 

deverá carregar toda a estrutura de Organizações já cadastradas no ERP, permitindo também o 

cadastro de novas empresas direto no módulo de Consolidação de Balanços. Dessa forma, as 

empresas que foram importadas de forma automática do ERP Mega manterão seus códigos de 

origem, já as empresas inseridas diretamente através do módulo de Consolidação, serão 

identificadas com o código E (de empresa externa) mais um número sequencial. Por exemplo E1; 

Para clientes que não possuem o ERP Mega, ou seja, possui apenas o módulo de Consolidação 

de Balanços, será necessário cadastrar as Organizações dentro do módulo. 

Módulo Consolidação de Balanços / Menu Cadastros

: abrirá uma tela de cadastros para inserir as informações pertinentes a Organização 

a ser cadastrada, sendo Código (gerado automaticamente), Razão Social, Nome Fantasia, 

Apelido, CNPJ. Todos campos obrigatórios.  

itar é possível editar as informações da empresa selecionada. 

Através do botão Excluir é possível excluir a empresa selecionada.  
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Cadastrar as Organizações que farão parte da estrutura do processo de Consolidação de 

Para clientes que utilizam o ERP Mega, automaticamente o produto Consolidação de Balanços 

, permitindo também o 

cadastro de novas empresas direto no módulo de Consolidação de Balanços. Dessa forma, as 

empresas que foram importadas de forma automática do ERP Mega manterão seus códigos de 

ódulo de Consolidação, serão 

identificadas com o código E (de empresa externa) mais um número sequencial. Por exemplo E1; 

Para clientes que não possuem o ERP Mega, ou seja, possui apenas o módulo de Consolidação 

de Balanços, será necessário cadastrar as Organizações dentro do módulo. O caminho para 

Menu Cadastros / Organização / 

: abrirá uma tela de cadastros para inserir as informações pertinentes a Organização 

a ser cadastrada, sendo Código (gerado automaticamente), Razão Social, Nome Fantasia, 

itar é possível editar as informações da empresa selecionada.  

 



 

1.2 – Investidor via SCP 

Cadastro do Investidor via SCP caso exista. Ao clicar no botão Inserir, o sistema atribuirá um 

código sequencial, sendo necessário apenas o preenchimento do campo Nome. 

Através do botão Editar é possível editar o nome do Investidor via SCP. 

Através do botão Excluir é possível excluir o Investidor via SCP já cadastrado, desde que ele não 

esteja vinculado a nenhuma organização, pois dessa forma, o sistema não permitirá a exclusão, 

ou será necessário desfazer o vínculo para depois realizar a exclusão. 

 

 

1.3 – Períodos Fiscais 

Cadastro do período fiscal a ser utilizado no processo de Consolidação de Balanços. 

atribuirá um código sequencial, o usuário precisa apenas cadastrar um nome para o período que 

está sendo cadastrado e definir mês e ano inicial e final. Não é 

e ano para diferentes períodos fiscais

 Através do botão Editar é possível editar o nome do Período Fiscal selecionado e/ou 

alterar o mês inicial e/ou final do referido período. 

 Através do botão Excluir é possível excluir 

mesmo não esteja sendo utilizado em algum plano de consolidação. 

Cadastro do Investidor via SCP caso exista. Ao clicar no botão Inserir, o sistema atribuirá um 

igo sequencial, sendo necessário apenas o preenchimento do campo Nome. 

Através do botão Editar é possível editar o nome do Investidor via SCP.  

Através do botão Excluir é possível excluir o Investidor via SCP já cadastrado, desde que ele não 

ado a nenhuma organização, pois dessa forma, o sistema não permitirá a exclusão, 

ou será necessário desfazer o vínculo para depois realizar a exclusão.  

Cadastro do período fiscal a ser utilizado no processo de Consolidação de Balanços. 

atribuirá um código sequencial, o usuário precisa apenas cadastrar um nome para o período que 

está sendo cadastrado e definir mês e ano inicial e final. Não é possível cadastrar um mesmo mês 

fiscais.  

Através do botão Editar é possível editar o nome do Período Fiscal selecionado e/ou 

alterar o mês inicial e/ou final do referido período.  

Através do botão Excluir é possível excluir o Período Fiscal já cadastrado, desde que o 

mesmo não esteja sendo utilizado em algum plano de consolidação.  
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Cadastro do Investidor via SCP caso exista. Ao clicar no botão Inserir, o sistema atribuirá um 

igo sequencial, sendo necessário apenas o preenchimento do campo Nome.  

Através do botão Excluir é possível excluir o Investidor via SCP já cadastrado, desde que ele não 

ado a nenhuma organização, pois dessa forma, o sistema não permitirá a exclusão, 

 

Cadastro do período fiscal a ser utilizado no processo de Consolidação de Balanços. O sistema 

atribuirá um código sequencial, o usuário precisa apenas cadastrar um nome para o período que 

possível cadastrar um mesmo mês 

Através do botão Editar é possível editar o nome do Período Fiscal selecionado e/ou 

o Período Fiscal já cadastrado, desde que o 

 



 

 

1.4 – Visão 

Por padrão, o Consolidação de Balanços vem com a Visão CVM cadastrada, que é a visão oficial 

do produto e que busca atender as exigênci

possível cadastrar Visões Gerenciais, quantas forem necessárias, para realizar simulaçõe

projeções, dando ao usuário uma excelente ferramenta de gestão para sua empresa. 

Ao clicar no botão Inserir, abrirá a tela de cadastro, o sistema atribuirá um código sequencial para 

cada visão cadastrada. O usuário precisará atribuir um nome para essa visão e definir sobre a 

utilização ou não de dois parâmetros:

 Elimina equivalência automaticamente?

equivalência patrimonial serão ou não eliminados nessa visão. 

 Consolida apenas a participação?

consolidação desta visão, o saldo da conta considerado será o valor proporcional ao 

percentual de participação que o investidor possuir na investidora.

 Através do botão Editar é possível editar o nome da Visão selecionada e/ou alterar a 

marcação nos dois parâmetros disponíveis. 

 Através do botão Excluir é possível excluir a Visão já cadastrada, 

esteja sendo utilizada em algum plano de consolidação.

Por padrão, o Consolidação de Balanços vem com a Visão CVM cadastrada, que é a visão oficial 

do produto e que busca atender as exigências legais para o processo de consolidação. Mas é 

Visões Gerenciais, quantas forem necessárias, para realizar simulaçõe

dando ao usuário uma excelente ferramenta de gestão para sua empresa. 

á a tela de cadastro, o sistema atribuirá um código sequencial para 

cada visão cadastrada. O usuário precisará atribuir um nome para essa visão e definir sobre a 

utilização ou não de dois parâmetros: 

Elimina equivalência automaticamente? Informa se na consolidação, os valores de 

equivalência patrimonial serão ou não eliminados nessa visão.  

Consolida apenas a participação? Se essa opção estiver marcada, ao realizar a 

consolidação desta visão, o saldo da conta considerado será o valor proporcional ao 

ual de participação que o investidor possuir na investidora. 

Através do botão Editar é possível editar o nome da Visão selecionada e/ou alterar a 

marcação nos dois parâmetros disponíveis.  

Através do botão Excluir é possível excluir a Visão já cadastrada, desde que a mesma não 

esteja sendo utilizada em algum plano de consolidação. 
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Por padrão, o Consolidação de Balanços vem com a Visão CVM cadastrada, que é a visão oficial 

as legais para o processo de consolidação. Mas é 

Visões Gerenciais, quantas forem necessárias, para realizar simulações e 

dando ao usuário uma excelente ferramenta de gestão para sua empresa.  

á a tela de cadastro, o sistema atribuirá um código sequencial para 

cada visão cadastrada. O usuário precisará atribuir um nome para essa visão e definir sobre a 

olidação, os valores de 

Se essa opção estiver marcada, ao realizar a 

consolidação desta visão, o saldo da conta considerado será o valor proporcional ao 

Através do botão Editar é possível editar o nome da Visão selecionada e/ou alterar a 

desde que a mesma não 



 

 

1.5 – Estrutura Organizacional

Criar a estrutura de Consolidação entre as organizações cadastradas no sistema. 

Ao clicar no menu Estrutura Organizacional, abrirá uma tela com as visões cadastradas para ser 

selecionada.  

O usuário deverá escolher uma visão através do duplo clique com o mouse ou através do botão 

Selecionar. Ao escolher a visão selecionada, abrirá u

cadastrados. Dentro de cada mês desse período, será necessário configurar a estrutura de 

organizações que farão parte da consolidação. 

Estrutura Organizacional 

Criar a estrutura de Consolidação entre as organizações cadastradas no sistema. 

Ao clicar no menu Estrutura Organizacional, abrirá uma tela com as visões cadastradas para ser 

O usuário deverá escolher uma visão através do duplo clique com o mouse ou através do botão 

Ao escolher a visão selecionada, abrirá uma tela com os períodos contábeis 

Dentro de cada mês desse período, será necessário configurar a estrutura de 

organizações que farão parte da consolidação.  
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Criar a estrutura de Consolidação entre as organizações cadastradas no sistema.  

Ao clicar no menu Estrutura Organizacional, abrirá uma tela com as visões cadastradas para ser 

 

O usuário deverá escolher uma visão através do duplo clique com o mouse ou através do botão 

ma tela com os períodos contábeis 

Dentro de cada mês desse período, será necessário configurar a estrutura de 



 

Uma boa prática é que a estrutura seja montada apenas para o mês que será consolidad

podem ocorrer mudanças na estrutura de um mês para outro, através de aquisições de novas 

empresas ou separação de empresas, e assim fica mais fácil a manutenção e organização da 

estrutura. 

Para inserir uma estrutura, basta selecionar o mês a ser co

uma tela para o cadastro da estrutura organizacional. 

 Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura organizacional 

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura o

 

Uma boa prática é que a estrutura seja montada apenas para o mês que será consolidad

podem ocorrer mudanças na estrutura de um mês para outro, através de aquisições de novas 

empresas ou separação de empresas, e assim fica mais fácil a manutenção e organização da 

Para inserir uma estrutura, basta selecionar o mês a ser consolidado, clicar no botão Inserir, abrirá 

uma tela para o cadastro da estrutura organizacional.  

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura organizacional 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura organizacional selecionada. 
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Uma boa prática é que a estrutura seja montada apenas para o mês que será consolidado, pois 

podem ocorrer mudanças na estrutura de um mês para outro, através de aquisições de novas 

empresas ou separação de empresas, e assim fica mais fácil a manutenção e organização da 

nsolidado, clicar no botão Inserir, abrirá 

 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura organizacional 

rganizacional selecionada.  



 

 

2 –  Menu Estrutura 

2.1 - Plano de Contas 

É necessário cadastrar as estruturas de Plano de Contas que será utilizada no processo de 

Consolidação. Esse cadastro é realizado através do menu Estrutura

Inserir. Abrirá uma tela para cadastrar a Estrutura de Plano de Contas. Lembrando que a Estrutura 

de Plano de Contas é a única obrigatória para o produto Consolidação de Balanços. 

 Através do botão Editar é possível editar as infor

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de plano de contas selecionada. 

 

 

2.2 - Centros de Custo 

O cadastro de uma estrutura de Centros de Custo não é obrigatório para o processo de 

Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de Centros de Custo, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um 

nome para a estrutura de Centro de Custo.

 Através do botão Editar é possível editar as informaç

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Centro de Custo selecionada. 

 

É necessário cadastrar as estruturas de Plano de Contas que será utilizada no processo de 

Consolidação. Esse cadastro é realizado através do menu Estrutura, Plano de Contas, botão 

Inserir. Abrirá uma tela para cadastrar a Estrutura de Plano de Contas. Lembrando que a Estrutura 

de Plano de Contas é a única obrigatória para o produto Consolidação de Balanços. 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de plano de contas 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de plano de contas selecionada. 

O cadastro de uma estrutura de Centros de Custo não é obrigatório para o processo de 

idação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não. 

Para cadastrar uma estrutura de Centros de Custo, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um 

nome para a estrutura de Centro de Custo. 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Centro de Custo 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Centro de Custo selecionada. 
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É necessário cadastrar as estruturas de Plano de Contas que será utilizada no processo de 

, Plano de Contas, botão 

Inserir. Abrirá uma tela para cadastrar a Estrutura de Plano de Contas. Lembrando que a Estrutura 

de Plano de Contas é a única obrigatória para o produto Consolidação de Balanços.  

mações da estrutura de plano de contas 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de plano de contas selecionada.  

 

O cadastro de uma estrutura de Centros de Custo não é obrigatório para o processo de 

Para cadastrar uma estrutura de Centros de Custo, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um 

ões da estrutura de Centro de Custo 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Centro de Custo selecionada.  



 

 

2.3 - Projetos 

O cadastro de uma estrutura de 

ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de 

a estrutura de Projeto. 

 Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Projetos 

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Projetos selecionada. 

 

O cadastro de uma estrutura de Projetos não é obrigatório para o processo de Consolidação, 

ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não. 

Para cadastrar uma estrutura de Projetos, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Projetos 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Projetos selecionada. 
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não é obrigatório para o processo de Consolidação, 

, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Projetos 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Projetos selecionada.  

 



 

 

2.4 - Agentes 

O cadastro de uma estrutura de 

ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de 

a estrutura de Agente. 

 Através do botão Editar é possível editar as info

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Agente selecionada. 

Vale lembrar que nos produtos Senior Mega o termo Agente refere

interna ou externa à organização que 

 

2.5 - Histórico Padrão 

O cadastro de uma estrutura de 

Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de 

nome para a estrutura de Histórico Padrão

 Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Histórico Padrão 

selecionada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Histórico Padrão selecionada. 

 

O cadastro de uma estrutura de Agentes não é obrigatório para o processo de Consolidação, 

ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não. 

Para cadastrar uma estrutura de Agentes, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Agente 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Agente selecionada. 

Vale lembrar que nos produtos Senior Mega o termo Agente refere-se a toda e qualquer entidade 

interna ou externa à organização que tenha relação com os produtos Senior Mega.

O cadastro de uma estrutura de Histórico Padrão não é obrigatório para o processo de 

Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não. 

Para cadastrar uma estrutura de Histórico Padrão, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um 

Histórico Padrão. 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Histórico Padrão 

ão Excluir é possível excluir a estrutura de Histórico Padrão selecionada. 

10 

a o processo de Consolidação, 

, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para 

rmações da estrutura de Agente 

Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Agente selecionada.  

se a toda e qualquer entidade 

tenha relação com os produtos Senior Mega. 

 

não é obrigatório para o processo de 

, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um 

Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Histórico Padrão 

ão Excluir é possível excluir a estrutura de Histórico Padrão selecionada.  



 

 

2.6 - Usar Estrutura 

Após realizar os cadastros das Estruturas para utilização no processo de Consolidação, é 

necessário amarrar essas Estruturas com as organizações previamente cadastradas. Ao clicar no 

menu Usar Estrutura, abrirá uma tela com duas abas, sendo Organização e U

aba Organização, estará as Organizações cadastradas no Consolidação de Balanços. Na aba 

Usar Estrutura é onde fazemos a amarração da Organização com as Estruturas necessárias. 

Para isso, basta selecionar uma Organização na aba Organizaçã

clicar no botão Inserir e abrirá a tela para fazermos a amarração. 

Após realizar os cadastros das Estruturas para utilização no processo de Consolidação, é 

necessário amarrar essas Estruturas com as organizações previamente cadastradas. Ao clicar no 

menu Usar Estrutura, abrirá uma tela com duas abas, sendo Organização e U

aba Organização, estará as Organizações cadastradas no Consolidação de Balanços. Na aba 

Usar Estrutura é onde fazemos a amarração da Organização com as Estruturas necessárias. 

Para isso, basta selecionar uma Organização na aba Organização, clicar na aba Usar Estrutura, 

clicar no botão Inserir e abrirá a tela para fazermos a amarração.  
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Após realizar os cadastros das Estruturas para utilização no processo de Consolidação, é 

necessário amarrar essas Estruturas com as organizações previamente cadastradas. Ao clicar no 

menu Usar Estrutura, abrirá uma tela com duas abas, sendo Organização e Usar Estrutura. Na 

aba Organização, estará as Organizações cadastradas no Consolidação de Balanços. Na aba 

Usar Estrutura é onde fazemos a amarração da Organização com as Estruturas necessárias.  

o, clicar na aba Usar Estrutura, 

 



 

 

 Através do botão Editar é possível editar as informações pertinentes a amarração de 

estrutura realizada.  

 Através do botão Excluir é possível excluir a amarração de estrutura realizada. 

 

3 – Planos de Informação 

Após a criação e amarração das estruturas com as organizações cadastradas, o próximo passo é 

cadastrar ou importar os planos de informações que serão u

Consolidação. Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo 

de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessá

manual ou através de importação a partir de planilhas. 

 

3.1 – Plano de Contas 

Ao clicar no menu Planos de Informação, sub menu Plano de Contas, abrirá a Estrutura de Plano 

de Contas cadastrada.  

Através do botão Editar é possível editar as informações pertinentes a amarração de 

Através do botão Excluir é possível excluir a amarração de estrutura realizada. 

Após a criação e amarração das estruturas com as organizações cadastradas, o próximo passo é 

cadastrar ou importar os planos de informações que serão utilizados no processo de 

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo 

de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção do Plano de Contas de forma 

manual ou através de importação a partir de planilhas.  

Ao clicar no menu Planos de Informação, sub menu Plano de Contas, abrirá a Estrutura de Plano 
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Através do botão Editar é possível editar as informações pertinentes a amarração de 

Através do botão Excluir é possível excluir a amarração de estrutura realizada.  

Após a criação e amarração das estruturas com as organizações cadastradas, o próximo passo é 

tilizados no processo de 

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo 

de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

rio a inserção do Plano de Contas de forma 

Ao clicar no menu Planos de Informação, sub menu Plano de Contas, abrirá a Estrutura de Plano 



 

 

Selecionar a Estrutura de Plano de Contas desejada através de duplo clique ou do botão 

Selecionar, abrirá a tela de cadastro / importação do Plano de Contas. 

 

 

Através do botão Inserir é possível cadastrar uma conta nova:

Selecionar a Estrutura de Plano de Contas desejada através de duplo clique ou do botão 

Selecionar, abrirá a tela de cadastro / importação do Plano de Contas.  

Através do botão Inserir é possível cadastrar uma conta nova: 
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Selecionar a Estrutura de Plano de Contas desejada através de duplo clique ou do botão 

 



 

 O botão Editar permite a ediç

 E o botão excluir permite a exclusão de uma conta já cadastrada.

 

Dentro do botão Outros, temos a opção Importar. Essa funcionalidade permite a importação de um 

plano de contas a partir de uma planilha. Ao clicar no botão Im

colunas: Descrição; Nome da Coluna; Observação. Essas três colunas referem

utilizada na importação.  

 

O botão Editar permite a edição de uma conta já cadastrada.  

E o botão excluir permite a exclusão de uma conta já cadastrada. 

Dentro do botão Outros, temos a opção Importar. Essa funcionalidade permite a importação de um 

plano de contas a partir de uma planilha. Ao clicar no botão Importar, abrirá uma tela com três 

: Descrição; Nome da Coluna; Observação. Essas três colunas referem
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Dentro do botão Outros, temos a opção Importar. Essa funcionalidade permite a importação de um 

portar, abrirá uma tela com três 

: Descrição; Nome da Coluna; Observação. Essas três colunas referem-se a planilha a ser 

 



 

A coluna do meio, Nome da Coluna, refere

importação. Ou seja, a planilha de importação deve possuir quatro colunas Extenso; 

TipoConta; Natureza; 

O campo “Arquivo” é utilizado para carregar a planilha de

salva. Vale ressaltar que é necessário que a planilha esteja fechada no momento da importação.

O campo “Pasta de Trabalho” refere

Contas, na imagem abaixo seria PCONTASALPHA

 

Vale ressaltar que o nome da coluna na planilha tem que estar exatamente com o mesmo nome 

(escrito da mesma maneira) conforme a tela de importação do Consolidação de Balanços. Por 

exemplo, a coluna Descrição, escrita sem acentuação. Ou e

o espaço entre as duas palavras. É necessário ter a mesma nomenclatura da coluna no 

Consolidação e na planilha. 

 Através do botão Editar é possível editar as informações da conta selecionada.

 Através do botão Excluir é p

conta por conta, de forma individual. 

A coluna do meio, Nome da Coluna, refere-se as colunas que devem ter na planilha de 

importação. Ou seja, a planilha de importação deve possuir quatro colunas Extenso; 

O campo “Arquivo” é utilizado para carregar a planilha de importação no local onde a mesma está 

salva. Vale ressaltar que é necessário que a planilha esteja fechada no momento da importação.

O campo “Pasta de Trabalho” refere-se ao nome da guia dentro da planilha onde está o Plano de 

ia PCONTASALPHA 

Vale ressaltar que o nome da coluna na planilha tem que estar exatamente com o mesmo nome 

(escrito da mesma maneira) conforme a tela de importação do Consolidação de Balanços. Por 

, escrita sem acentuação. Ou então a coluna TipoConta, escrita sem 

o espaço entre as duas palavras. É necessário ter a mesma nomenclatura da coluna no 

Através do botão Editar é possível editar as informações da conta selecionada.

Através do botão Excluir é possível excluir a conta selecionada. A exclusão é realizada 

conta por conta, de forma individual.  
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se as colunas que devem ter na planilha de 

importação. Ou seja, a planilha de importação deve possuir quatro colunas Extenso; Descrição; 

importação no local onde a mesma está 

salva. Vale ressaltar que é necessário que a planilha esteja fechada no momento da importação. 

se ao nome da guia dentro da planilha onde está o Plano de 

 

Vale ressaltar que o nome da coluna na planilha tem que estar exatamente com o mesmo nome 

(escrito da mesma maneira) conforme a tela de importação do Consolidação de Balanços. Por 

ntão a coluna TipoConta, escrita sem 

o espaço entre as duas palavras. É necessário ter a mesma nomenclatura da coluna no 

Através do botão Editar é possível editar as informações da conta selecionada. 

ossível excluir a conta selecionada. A exclusão é realizada 



 

 

3.2 – Centros de Custo 

3.3 – Projetos 

3.4 – Agentes 

3.5 – Histórico Padrão 

Como já mencionado anteriormente, essas informações não são obrigatórias para o processo de 

Consolidação. Caso deseje utilizar, a forma de cadastro e importação é exatamente a mesma do 

Plano de Contas. 

 

4 – Importação dos Saldos Contábeis

Agora que todo o plano de informação está cadastrado, chegou a hora de importarmos os saldos 

contábeis. O processo acontece através do menu Cadastros, sub menu Saldos. Será apresentada 

uma tela com duas abas. “Meses do período fiscal” contendo os períodos fiscais previamente 

cadastrados e “Saldos Contábeis”, carregando as organizações cadastradas. 

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessário a importação dos saldos a partir de planilhas. 

 

Como já mencionado anteriormente, essas informações não são obrigatórias para o processo de 

. Caso deseje utilizar, a forma de cadastro e importação é exatamente a mesma do 

Importação dos Saldos Contábeis 

Agora que todo o plano de informação está cadastrado, chegou a hora de importarmos os saldos 

sso acontece através do menu Cadastros, sub menu Saldos. Será apresentada 

uma tela com duas abas. “Meses do período fiscal” contendo os períodos fiscais previamente 

cadastrados e “Saldos Contábeis”, carregando as organizações cadastradas. 

para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessário a importação dos saldos a partir de planilhas. 

16 

 

Como já mencionado anteriormente, essas informações não são obrigatórias para o processo de 

. Caso deseje utilizar, a forma de cadastro e importação é exatamente a mesma do 

Agora que todo o plano de informação está cadastrado, chegou a hora de importarmos os saldos 

sso acontece através do menu Cadastros, sub menu Saldos. Será apresentada 

uma tela com duas abas. “Meses do período fiscal” contendo os períodos fiscais previamente 

cadastrados e “Saldos Contábeis”, carregando as organizações cadastradas.  

para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessário a importação dos saldos a partir de planilhas.  



 

Será necessário importar os saldos para cada organização cadastrada. 

Vale ressaltar que a planilha a ser utilizada na importação dos saldos deverá ter exatamente as 

mesmas contas contábeis existentes no plano de contas já criado ou importado, mesmo para

contas que estejam com o saldo zerado. 

Para a importação dos saldos, é necessário importar apenas os valores pertinentes as contas 

analíticas, pois o Consolidação de Balanços possui uma inteligência e fará o calculo das contas 

sintéticas de forma automática. Se na planilha de importação estiver com os valores das contas 

sintéticas também, não tem problema, isso não impedirá a importação dos valores. 

 

Será necessário importar os saldos para cada organização cadastrada.  

Vale ressaltar que a planilha a ser utilizada na importação dos saldos deverá ter exatamente as 

mesmas contas contábeis existentes no plano de contas já criado ou importado, mesmo para

contas que estejam com o saldo zerado.  

Para a importação dos saldos, é necessário importar apenas os valores pertinentes as contas 

analíticas, pois o Consolidação de Balanços possui uma inteligência e fará o calculo das contas 

mática. Se na planilha de importação estiver com os valores das contas 

sintéticas também, não tem problema, isso não impedirá a importação dos valores. 
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Vale ressaltar que a planilha a ser utilizada na importação dos saldos deverá ter exatamente as 

mesmas contas contábeis existentes no plano de contas já criado ou importado, mesmo para as 

Para a importação dos saldos, é necessário importar apenas os valores pertinentes as contas 

analíticas, pois o Consolidação de Balanços possui uma inteligência e fará o calculo das contas 

mática. Se na planilha de importação estiver com os valores das contas 

sintéticas também, não tem problema, isso não impedirá a importação dos valores.  



 

 

 

5 – Configurações Equivalência

 

5.1 – Grupos do Patrimônio Líquido

Aqui faremos o vínculo do Patrimônio Líquido com as contas das empresas do grupo. Por padrão 

o sistema já traz o cadastro de algumas contas do Patrimônio Líquido, e através do botão Inserir é 

possível incluir outras contas que sejam necessárias. 

Após o cadastramento dos Grupos do Patrimônio Líquido, na aba Contas do Grupo faremos a 

amarração com o(s) Plano(s) de Conta(s).

Configurações Equivalência 

Grupos do Patrimônio Líquido 

Aqui faremos o vínculo do Patrimônio Líquido com as contas das empresas do grupo. Por padrão 

o sistema já traz o cadastro de algumas contas do Patrimônio Líquido, e através do botão Inserir é 

possível incluir outras contas que sejam necessárias.  

cadastramento dos Grupos do Patrimônio Líquido, na aba Contas do Grupo faremos a 

amarração com o(s) Plano(s) de Conta(s). 
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Aqui faremos o vínculo do Patrimônio Líquido com as contas das empresas do grupo. Por padrão 

o sistema já traz o cadastro de algumas contas do Patrimônio Líquido, e através do botão Inserir é 

 

cadastramento dos Grupos do Patrimônio Líquido, na aba Contas do Grupo faremos a 



 

Vale ressaltar que é possível vincular uma mesma conta do Plano de Contas a mais de um Grupo 

do Patrimônio Líquido. Por exemplo, para 

Mês, Resultado dos Meses Anteriores, Resultado Acumulado, é possível vincular uma mesma 

conta do Plano de Contas a todos esses Grupos e o Consolidação de Balanços vai entender que 

em cada grupo ele deve considerar os momentos diferentes do saldo da conta vinculada. 

Para cada Grupo do Patrimônio Líquido deverá ser amarrada as respectivas contas de cada plano 

de contas. 

Para realizar essa amarração, basta clicar no botão Inserir, selecionar a estrutura de

Contas desejada e selecionar a conta equivalente ao grupo do patrimônio líquido.

Vale ressaltar que é possível vincular uma mesma conta do Plano de Contas a mais de um Grupo 

do Patrimônio Líquido. Por exemplo, para o Grupo Lucro ou Prejuízos Acumulados, Resultado do 

Mês, Resultado dos Meses Anteriores, Resultado Acumulado, é possível vincular uma mesma 

conta do Plano de Contas a todos esses Grupos e o Consolidação de Balanços vai entender que 

onsiderar os momentos diferentes do saldo da conta vinculada. 

Para cada Grupo do Patrimônio Líquido deverá ser amarrada as respectivas contas de cada plano 

Para realizar essa amarração, basta clicar no botão Inserir, selecionar a estrutura de

Contas desejada e selecionar a conta equivalente ao grupo do patrimônio líquido.
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Vale ressaltar que é possível vincular uma mesma conta do Plano de Contas a mais de um Grupo 

o Grupo Lucro ou Prejuízos Acumulados, Resultado do 

Mês, Resultado dos Meses Anteriores, Resultado Acumulado, é possível vincular uma mesma 

conta do Plano de Contas a todos esses Grupos e o Consolidação de Balanços vai entender que 

onsiderar os momentos diferentes do saldo da conta vinculada.  

Para cada Grupo do Patrimônio Líquido deverá ser amarrada as respectivas contas de cada plano 

 

Para realizar essa amarração, basta clicar no botão Inserir, selecionar a estrutura de Plano de 

Contas desejada e selecionar a conta equivalente ao grupo do patrimônio líquido. 

 



 

Esse processo deve ser realizado para vincular as contas de todos os planos de contas que estão 

sendo utilizados no processo de consolidação de balanços.

 

5.2 – Contas de Investimento 

Aqui vamos apontar as Contas de Investimento (Investidora x Investida) das Investidoras do 

grupo. Na primeira aba, Organização, temos as Empresas cadastradas no Consolidação de 

Balanços. 

E na segunda aba, Contas de Investimentos, apontamos para as contas de investimentos nos 

respectivos planos de contas.  

Esse processo deve ser realizado para vincular as contas de todos os planos de contas que estão 

sendo utilizados no processo de consolidação de balanços. 

Aqui vamos apontar as Contas de Investimento (Investidora x Investida) das Investidoras do 

grupo. Na primeira aba, Organização, temos as Empresas cadastradas no Consolidação de 

E na segunda aba, Contas de Investimentos, apontamos para as contas de investimentos nos 
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Esse processo deve ser realizado para vincular as contas de todos os planos de contas que estão 

Aqui vamos apontar as Contas de Investimento (Investidora x Investida) das Investidoras do 

grupo. Na primeira aba, Organização, temos as Empresas cadastradas no Consolidação de 

 

E na segunda aba, Contas de Investimentos, apontamos para as contas de investimentos nos 

 



 

Para indicar as contas de investimentos, basta clicar no botão Inserir, selecionar a Investida, 

grupo Conta Contábil, no campo Estrutura, 

campo Conta Contábil selecionar a conta que identifica o investimento da Investidora na Investida. 

Nessa tela também é possível vincular, além do Investidor vi

Agente, mas não são informações obrigatórias.

 

 

5.3 – Parâmetros de Lançamentos

Para cada empresa cadastrada é possível criar os parâmetros de lançamentos da equivalência 

patrimonial. Para isso devemos selecionar a Investid

houver), indicar a Conta de Investimento do plano de contas da Investidora para a Investida 

selecionada, indicar uma conta para a Equivalência Positiva e indicar uma conta em caso de 

Equivalência Negativa. Também é po

Positiva como para a Equivalência Negativa. 

Também existe a possibilidade de indicar Centro de Custo, Projeto, Agente e Histórico Padrão, 

mas não são informações obrigatórias. 

E por fim podemos cadastrar uma descrição de complemento do lançamento e uma descrição 

para o complemento de lançamento de diferença se existir.

Para indicar as contas de investimentos, basta clicar no botão Inserir, selecionar a Investida, 

grupo Conta Contábil, no campo Estrutura, selecionar o Plano de Contas da Investidora

campo Conta Contábil selecionar a conta que identifica o investimento da Investidora na Investida. 

Nessa tela também é possível vincular, além do Investidor via SCP, o Centro de Custos, Projeto e 

Agente, mas não são informações obrigatórias. 

Parâmetros de Lançamentos 

Para cada empresa cadastrada é possível criar os parâmetros de lançamentos da equivalência 

patrimonial. Para isso devemos selecionar a Investida, selecionar o Investidor via SCP (se 

houver), indicar a Conta de Investimento do plano de contas da Investidora para a Investida 

selecionada, indicar uma conta para a Equivalência Positiva e indicar uma conta em caso de 

Também é possível indicar uma única conta tanto para a Equivalência 

Positiva como para a Equivalência Negativa.  

Também existe a possibilidade de indicar Centro de Custo, Projeto, Agente e Histórico Padrão, 

mas não são informações obrigatórias.  

astrar uma descrição de complemento do lançamento e uma descrição 

para o complemento de lançamento de diferença se existir. 
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Para indicar as contas de investimentos, basta clicar no botão Inserir, selecionar a Investida, no 

selecionar o Plano de Contas da Investidora e no 

campo Conta Contábil selecionar a conta que identifica o investimento da Investidora na Investida.  

 

a SCP, o Centro de Custos, Projeto e 

Para cada empresa cadastrada é possível criar os parâmetros de lançamentos da equivalência 

a, selecionar o Investidor via SCP (se 

houver), indicar a Conta de Investimento do plano de contas da Investidora para a Investida 

selecionada, indicar uma conta para a Equivalência Positiva e indicar uma conta em caso de 

ssível indicar uma única conta tanto para a Equivalência 

Também existe a possibilidade de indicar Centro de Custo, Projeto, Agente e Histórico Padrão, 

astrar uma descrição de complemento do lançamento e uma descrição 



 

 

6 – Configurações Consolidação

 

6.1 – Plano de Consolidação 

É nesse momento que vamos criar as peças contábeis que serão utilizadas no 

consolidação de balanços e também definirmos uma máscara para cada peça cadastrada. 

Para inserir uma nova peça contábil, basta clicar no botão Inserir, o sistema vai gerar de forma 

automática e sequencial o código, em seguida é necessário definir o nome da peça contábil, e no 

campo Natureza definir se a peça trata de um plano de consolida

Tipo devemos selecionar o tipo de plano de consolidação a ser cadastrado. E no grupo Estruturas 

Configurações Consolidação 

É nesse momento que vamos criar as peças contábeis que serão utilizadas no 

consolidação de balanços e também definirmos uma máscara para cada peça cadastrada. 

Para inserir uma nova peça contábil, basta clicar no botão Inserir, o sistema vai gerar de forma 

automática e sequencial o código, em seguida é necessário definir o nome da peça contábil, e no 

campo Natureza definir se a peça trata de um plano de consolidação ou de publicação. No campo 

Tipo devemos selecionar o tipo de plano de consolidação a ser cadastrado. E no grupo Estruturas 
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É nesse momento que vamos criar as peças contábeis que serão utilizadas no processo de 

consolidação de balanços e também definirmos uma máscara para cada peça cadastrada.  

 

Para inserir uma nova peça contábil, basta clicar no botão Inserir, o sistema vai gerar de forma 

automática e sequencial o código, em seguida é necessário definir o nome da peça contábil, e no 

ção ou de publicação. No campo 

Tipo devemos selecionar o tipo de plano de consolidação a ser cadastrado. E no grupo Estruturas 



 

“default” é possível selecionar uma outra peça contábil já criada para facilitar o vínculo das contas. 

Também é possível definir estruturas default para Centro de Custo, Projetos e Agentes 

planos estiverem sendo utilizados no processo de consolidação.

Após o cadastramento da peça contábil, devemos definir uma máscara na aba Máscara. 

Para isso, basta clicar no botão Ins

utilizada, e selecionar o Tipo do Identificador. 

“default” é possível selecionar uma outra peça contábil já criada para facilitar o vínculo das contas. 

estruturas default para Centro de Custo, Projetos e Agentes 

planos estiverem sendo utilizados no processo de consolidação. 

Após o cadastramento da peça contábil, devemos definir uma máscara na aba Máscara. 

Para isso, basta clicar no botão Inserir, definir o nome, definir a estrutura de máscara a ser 

utilizada, e selecionar o Tipo do Identificador.  
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“default” é possível selecionar uma outra peça contábil já criada para facilitar o vínculo das contas. 

estruturas default para Centro de Custo, Projetos e Agentes se esses 

 

Após o cadastramento da peça contábil, devemos definir uma máscara na aba Máscara.  

 

erir, definir o nome, definir a estrutura de máscara a ser 



 

Após o cadastro da peça contábil e da definição da máscara, agora é necessário criar ou importar 

as contas da peça contábil. Para isso, basta sel

Selecionar ou através de duplo clique. 

Após o cadastro da peça contábil e da definição da máscara, agora é necessário criar ou importar 

as contas da peça contábil. Para isso, basta selecionar a peça contábil desejada e clicar no botão 

Selecionar ou através de duplo clique.  
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Após o cadastro da peça contábil e da definição da máscara, agora é necessário criar ou importar 

ecionar a peça contábil desejada e clicar no botão 

 



 

É possível criar as contas da peça contábil através do botão Inserir, em seguida abrirá a tela para 

cadastrarmos a conta desejada. Primeiro devemos colocar o cód

máscara criada. 

Em algumas peças contábeis pode ser necessário a criação de contas de Sub Total, de 

Resultados ou de digitação manual do valor.

É possível criar as contas da peça contábil através do botão Inserir, em seguida abrirá a tela para 

cadastrarmos a conta desejada. Primeiro devemos colocar o código extenso de acordo com a 

Em algumas peças contábeis pode ser necessário a criação de contas de Sub Total, de 

Resultados ou de digitação manual do valor. 
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É possível criar as contas da peça contábil através do botão Inserir, em seguida abrirá a tela para 

igo extenso de acordo com a 

 

Em algumas peças contábeis pode ser necessário a criação de contas de Sub Total, de 



 

Por isso temos o campo Tipo de Demonstração que possibilita a utilização de 

saldos diferentes: 

Além da inserção manual das contas, também é possível utilizar o processo de importação dos 

planos através de planilhas. O processo de importação é o mesmo do descrito na importação do 

Plano de Contas ou dos Saldos Contá

canto direito superior. 

Por isso temos o campo Tipo de Demonstração que possibilita a utilização de 

 

Além da inserção manual das contas, também é possível utilizar o processo de importação dos 

planos através de planilhas. O processo de importação é o mesmo do descrito na importação do 

Plano de Contas ou dos Saldos Contábeis, e a opção Importar fica dentro do botão Outros no 
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Por isso temos o campo Tipo de Demonstração que possibilita a utilização de quatro tipo de 

Além da inserção manual das contas, também é possível utilizar o processo de importação dos 

planos através de planilhas. O processo de importação é o mesmo do descrito na importação do 

, e a opção Importar fica dentro do botão Outros no 

 



 

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

módulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção das peças contábeis de forma 

manual ou através de importação a partir de planilhas. 

Após a criação das contas da peça contábil, o próximo passo é realizar a amarração com as 

contas que serão utilizadas no processo. Deverá realizar a amarração apenas para as contas 

analíticas.  

Essa amarração poderá acontecer através do botão Inserir na parte de baixo da tela ou através do 

botão Importar localizado na parte de baixo esquerda da tela. 

Todo esse processo de amarração das contas das peças contábeis com as contas a serem 

utilizadas no processo são de extrema importância para que as informações sejam geradas de 

forma correta. 

Na sequência, ainda nessa tela, temos a aba Eliminação da Equivalência, onde i

contas de Investimento das Investidoras em contrapartida com 

Investidas.  

Basta clicar no botão Inserir, indicar a Conta Devedora, indicar a Conta Credora e o tipo de 

eliminação a ser utilizado. Os três camp

lançamento de débito sem o credito e vice e versa, evitando assim o lançamento sem a 

contrapartida. 

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

dulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção das peças contábeis de forma 

manual ou através de importação a partir de planilhas.  

Após a criação das contas da peça contábil, o próximo passo é realizar a amarração com as 

adas no processo. Deverá realizar a amarração apenas para as contas 

Essa amarração poderá acontecer através do botão Inserir na parte de baixo da tela ou através do 

botão Importar localizado na parte de baixo esquerda da tela.  

cesso de amarração das contas das peças contábeis com as contas a serem 

utilizadas no processo são de extrema importância para que as informações sejam geradas de 

Na sequência, ainda nessa tela, temos a aba Eliminação da Equivalência, onde i

contas de Investimento das Investidoras em contrapartida com as contas de Capital Social das 

Basta clicar no botão Inserir, indicar a Conta Devedora, indicar a Conta Credora e o tipo de 

eliminação a ser utilizado. Os três campos são obrigatórios de forma que o sistema não permita o 

lançamento de débito sem o credito e vice e versa, evitando assim o lançamento sem a 
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Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de 

Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o 

dulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção das peças contábeis de forma 

Após a criação das contas da peça contábil, o próximo passo é realizar a amarração com as 

adas no processo. Deverá realizar a amarração apenas para as contas 

Essa amarração poderá acontecer através do botão Inserir na parte de baixo da tela ou através do 

 

cesso de amarração das contas das peças contábeis com as contas a serem 

utilizadas no processo são de extrema importância para que as informações sejam geradas de 

Na sequência, ainda nessa tela, temos a aba Eliminação da Equivalência, onde iremos amarrar as 

as contas de Capital Social das 

Basta clicar no botão Inserir, indicar a Conta Devedora, indicar a Conta Credora e o tipo de 

os são obrigatórios de forma que o sistema não permita o 

lançamento de débito sem o credito e vice e versa, evitando assim o lançamento sem a 



 

Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

 

6.2 – Eliminação Intercompay 

Aqui é onde fazemos os vínculos das contas para realizar a eliminação 

financeiras que envolveram as empresas do grupo. 

Botão Inserir, selecionar a empresa Investida, selecionar a conta contábil da empresa Investida, 

possibilidade de vincular centro de custo, projeto ou agente se necessário, em seguida selecionar 

a conta contábil da Investidora que será a contrapartida do lançame

eliminação. 

Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

 

Aqui é onde fazemos os vínculos das contas para realizar a eliminação referente as transações 

financeiras que envolveram as empresas do grupo.  

Inserir, selecionar a empresa Investida, selecionar a conta contábil da empresa Investida, 

possibilidade de vincular centro de custo, projeto ou agente se necessário, em seguida selecionar 

a conta contábil da Investidora que será a contrapartida do lançamento e por fim a descrição da 
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Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação. 

referente as transações 

Inserir, selecionar a empresa Investida, selecionar a conta contábil da empresa Investida, 

possibilidade de vincular centro de custo, projeto ou agente se necessário, em seguida selecionar 

nto e por fim a descrição da 

 



 

Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

 

6.3 – Comparação Manual 

A Comparação Manual refere-se a um cadastro bem simples onde o usuário poderá inserir uma 

comparação manual a ser utilizada na comparação da peça contábil. Algumas demonstrações 

exigem que se tenha um período de comparação. 

temos as informações do período anterior inseridas no módulo Consolidação de Balanços e o 

sistema permitirá o lançamento manual dos valores para o período cadastrado aqui. Através do 

botão Inserir, basta digitar um nome para a Comparação Manual.

Os valores serão inseridos, de forma manual, posteriormente na tela referente a demonstração 

que exija a comparação. 

 

7 – Demonstração 

Após todo esse processo de configuração, parametrização, importação, amarração... Agora 

chegou a hora de olharmos na prá

 

7.1 – Equivalência Patrimonial 

A primeira etapa a ser realizada é o processo de Equivalência Patrimonial. Após clicar no menu 

Demonstração e na opção Equivalência Patrimonial

visão e por fim a Investidora e botão Confirmar. E então será apresentada a tela da Equivalência 

Patrimonial. 

Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

se a um cadastro bem simples onde o usuário poderá inserir uma 

comparação manual a ser utilizada na comparação da peça contábil. Algumas demonstrações 

exigem que se tenha um período de comparação. E a Comparação Manual será útil 

temos as informações do período anterior inseridas no módulo Consolidação de Balanços e o 

sistema permitirá o lançamento manual dos valores para o período cadastrado aqui. Através do 

botão Inserir, basta digitar um nome para a Comparação Manual. 

Os valores serão inseridos, de forma manual, posteriormente na tela referente a demonstração 

Após todo esse processo de configuração, parametrização, importação, amarração... Agora 

chegou a hora de olharmos na prática os processos em si. 

 

A primeira etapa a ser realizada é o processo de Equivalência Patrimonial. Após clicar no menu 

Demonstração e na opção Equivalência Patrimonial, devemos selecionar o período, o mês, a 

Investidora e botão Confirmar. E então será apresentada a tela da Equivalência 
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Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. 

Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação. 

se a um cadastro bem simples onde o usuário poderá inserir uma 

comparação manual a ser utilizada na comparação da peça contábil. Algumas demonstrações 

E a Comparação Manual será útil quando não 

temos as informações do período anterior inseridas no módulo Consolidação de Balanços e o 

sistema permitirá o lançamento manual dos valores para o período cadastrado aqui. Através do 

 

Os valores serão inseridos, de forma manual, posteriormente na tela referente a demonstração 

Após todo esse processo de configuração, parametrização, importação, amarração... Agora 

A primeira etapa a ser realizada é o processo de Equivalência Patrimonial. Após clicar no menu 

, devemos selecionar o período, o mês, a 

Investidora e botão Confirmar. E então será apresentada a tela da Equivalência 



 

Na parte de cima da tela, no lado esquerdo, temos as informações que acabamos de selecionar 

para gerar a Equivalência Patrimonial. 

Investidora possui controle sobre a Investida e se gera a equivalência para a referida investida. E 

ainda temos uma linha com o Total somando os valores das Investidas e o Total Eliminação com 

as respectivas eliminações.  

A tela da Equivalência Patrimonial apresenta as informações agrupadas. O primeiro grupo refere

se ao Patrimônio Líquido, que trará os valores referentes ao Capital Social, as Reservas, 

informações de Lucro ou Prejuízo e os Resultados, tudo conforme as configurações p

O segundo grupo trata dos Investimentos.

Na parte de cima da tela, no lado esquerdo, temos as informações que acabamos de selecionar 

para gerar a Equivalência Patrimonial. Logo abaixo temos as Investidas e as informações se a 

Investidora possui controle sobre a Investida e se gera a equivalência para a referida investida. E 

ainda temos uma linha com o Total somando os valores das Investidas e o Total Eliminação com 

quivalência Patrimonial apresenta as informações agrupadas. O primeiro grupo refere

se ao Patrimônio Líquido, que trará os valores referentes ao Capital Social, as Reservas, 

informações de Lucro ou Prejuízo e os Resultados, tudo conforme as configurações p

O segundo grupo trata dos Investimentos. 
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Na parte de cima da tela, no lado esquerdo, temos as informações que acabamos de selecionar 

e as informações se a 

Investidora possui controle sobre a Investida e se gera a equivalência para a referida investida. E 

ainda temos uma linha com o Total somando os valores das Investidas e o Total Eliminação com 

quivalência Patrimonial apresenta as informações agrupadas. O primeiro grupo refere-

se ao Patrimônio Líquido, que trará os valores referentes ao Capital Social, as Reservas, 

informações de Lucro ou Prejuízo e os Resultados, tudo conforme as configurações prévias.  

 



 

Demonstrando as informações referente ao saldo anterior, aumento e redução de capital, 

distribuição de resultados, outros e o saldo final.

Na sequência temos o grupo da Equivalência

variação da participação versus o investimento, saldo no fechamento do mês, equivalência com 

base no resultado, equivalência acumulada, equivalência a ajustes anteriores e por fim a 

equivalência com base no Patrimônio Líquido. 

E o último grupo apresenta os valores correspondente aos não controladores, apresentando a 

porcentagem dos não controladores, o valor referente aos não controladores no patrimônio líquido 

e a participação dos não controladores nos resultados.

Demonstrando as informações referente ao saldo anterior, aumento e redução de capital, 

distribuição de resultados, outros e o saldo final. 

Na sequência temos o grupo da Equivalência que apresenta o saldo antes da equivalência, a 

variação da participação versus o investimento, saldo no fechamento do mês, equivalência com 

base no resultado, equivalência acumulada, equivalência a ajustes anteriores e por fim a 

equivalência com base no Patrimônio Líquido.  

o último grupo apresenta os valores correspondente aos não controladores, apresentando a 

porcentagem dos não controladores, o valor referente aos não controladores no patrimônio líquido 

e a participação dos não controladores nos resultados. 
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Demonstrando as informações referente ao saldo anterior, aumento e redução de capital, 

antes da equivalência, a 

variação da participação versus o investimento, saldo no fechamento do mês, equivalência com 

base no resultado, equivalência acumulada, equivalência a ajustes anteriores e por fim a 

 

o último grupo apresenta os valores correspondente aos não controladores, apresentando a 

porcentagem dos não controladores, o valor referente aos não controladores no patrimônio líquido 

 



 

Na parte de baixo da tela de Equivalência Patrimonial, para todos os grupos, temos uma legenda 

disponível onde temos a identificação dos campos que são editáveis por cadastro (duplo clique), 

valores calculados, equivalência filha (duplo clique), diferença apresentada 

destacado na cor amarelo indicando que necessita verificação e os campos em laranja indicam a 

possibilidade de inserir valores de forma manual, como é o caso do aumento e redução de capital, 

distribuição de resultados e outros. 

Na parte superior direita da tela temos alguns botões disponíveis. O primeiro deles é o Atualizar, 

toda vez que uma informação for modificada na tela de Equivalência, é necessário clicar no botão 

Atualizar para que tenhamos a informação atualizada. Em seguida temos o

Patrimônio Líquido que abre as configurações desse grupo direto na tela 

No botão Lançamentos, temos a possibilidade de acessarmos as configurações pertinentes aos 

Parâmetros de Contas do Lançamento e também a opção para 

equivalência. Após gerar os lançamentos a Equivalência fica com o status de Equivalência 

Contabilizada (canto superior esquerdo)

Visualizar Lançamentos e Excluir Lançamentos

Ao clicar na opção Visualizar Lançamentos, para os clientes que não possuem o ERP Mega, 

aparecerá uma tela para salvar o arquivo no local desejado pelo usuário e será criada uma 

visualização em planilha com os lançamentos da equivalência patrimonial conforme os parâmetros 

de lançamentos previamente definidos. Se excluir os lançamentos o status da Equivalência volta 

para Consolidação Aberta. 

baixo da tela de Equivalência Patrimonial, para todos os grupos, temos uma legenda 

disponível onde temos a identificação dos campos que são editáveis por cadastro (duplo clique), 

valores calculados, equivalência filha (duplo clique), diferença apresentada 

destacado na cor amarelo indicando que necessita verificação e os campos em laranja indicam a 

possibilidade de inserir valores de forma manual, como é o caso do aumento e redução de capital, 

distribuição de resultados e outros.  

perior direita da tela temos alguns botões disponíveis. O primeiro deles é o Atualizar, 

toda vez que uma informação for modificada na tela de Equivalência, é necessário clicar no botão 

Atualizar para que tenhamos a informação atualizada. Em seguida temos o

Patrimônio Líquido que abre as configurações desse grupo direto na tela da Equivalência.

No botão Lançamentos, temos a possibilidade de acessarmos as configurações pertinentes aos 

Parâmetros de Contas do Lançamento e também a opção para gerar os lançamentos referentes a 

equivalência. Após gerar os lançamentos a Equivalência fica com o status de Equivalência 

Contabilizada (canto superior esquerdo) e no botão Lançamentos fica disponível as opções 

Visualizar Lançamentos e Excluir Lançamentos, além da Parametrização que continua disponível. 

Ao clicar na opção Visualizar Lançamentos, para os clientes que não possuem o ERP Mega, 

aparecerá uma tela para salvar o arquivo no local desejado pelo usuário e será criada uma 

os lançamentos da equivalência patrimonial conforme os parâmetros 

de lançamentos previamente definidos. Se excluir os lançamentos o status da Equivalência volta 
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baixo da tela de Equivalência Patrimonial, para todos os grupos, temos uma legenda 

disponível onde temos a identificação dos campos que são editáveis por cadastro (duplo clique), 

valores calculados, equivalência filha (duplo clique), diferença apresentada na equivalência 

destacado na cor amarelo indicando que necessita verificação e os campos em laranja indicam a 

possibilidade de inserir valores de forma manual, como é o caso do aumento e redução de capital, 

perior direita da tela temos alguns botões disponíveis. O primeiro deles é o Atualizar, 

toda vez que uma informação for modificada na tela de Equivalência, é necessário clicar no botão 

Atualizar para que tenhamos a informação atualizada. Em seguida temos o botão Grupos do 

da Equivalência. 

 

No botão Lançamentos, temos a possibilidade de acessarmos as configurações pertinentes aos 

gerar os lançamentos referentes a 

equivalência. Após gerar os lançamentos a Equivalência fica com o status de Equivalência 

e no botão Lançamentos fica disponível as opções 

, além da Parametrização que continua disponível. 

Ao clicar na opção Visualizar Lançamentos, para os clientes que não possuem o ERP Mega, 

aparecerá uma tela para salvar o arquivo no local desejado pelo usuário e será criada uma 

os lançamentos da equivalência patrimonial conforme os parâmetros 

de lançamentos previamente definidos. Se excluir os lançamentos o status da Equivalência volta 



 

E por último temos o botão Outros. Nele temos a opção de exportar 

patrimonial para Excel. E temos também o menu Configurações, onde a partir da tela de 

Equivalência Patrimonial é possível acessar todas as configurações, cadastros e parâmetros do 

módulo Consolidação de Balanços.

 

7.2 – Consolidação Demonstração 

O módulo Consolidação de Balanço permite criar os seguintes

 Balanço Patrimonial – Consolidação;

 Demonstração do Resultado do Exercício 

Menu Demonstração, Consolidação, a

E por último temos o botão Outros. Nele temos a opção de exportar toda a grid de equivalência 

patrimonial para Excel. E temos também o menu Configurações, onde a partir da tela de 

Equivalência Patrimonial é possível acessar todas as configurações, cadastros e parâmetros do 

módulo Consolidação de Balanços. 

Demonstração – Planos de Consolidação 

O módulo Consolidação de Balanço permite criar os seguintes Planos de Consolidação:

Consolidação; 

Demonstração do Resultado do Exercício – Consolidação (DRE Consolidação);

Menu Demonstração, Consolidação, aqui é onde executamos o processo de consolidação em si.
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toda a grid de equivalência 

patrimonial para Excel. E temos também o menu Configurações, onde a partir da tela de 

Equivalência Patrimonial é possível acessar todas as configurações, cadastros e parâmetros do 

 

Planos de Consolidação: 

Consolidação (DRE Consolidação); 

qui é onde executamos o processo de consolidação em si. 



 

Aqui é onde executamos o processo de consolidação em si. Para isso precisamos selecionar o 

período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. Observem que na parte de 

baixo da tela temos a possibilidade de inserir um período de comparação. Esse período estará 

disponível para as demonstrações que exijam a comparação com períodos anteriores. 

 

Na parte superior a esquerda temos as informações previamente selecionadas na abertura do 

plano e no campo Encerramento temos o status da demonstração podendo ser Consolidação 

Aberta ou Consolidação Encerrada.

Na grid de consolidação temos o grupo Contas de Consolidação, onde divide

a descrição de cada conta que compõe a peça contábil. Em seguida temos o grupo Valores, onde 

Aqui é onde executamos o processo de consolidação em si. Para isso precisamos selecionar o 

período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. Observem que na parte de 

ilidade de inserir um período de comparação. Esse período estará 

disponível para as demonstrações que exijam a comparação com períodos anteriores. 

Na parte superior a esquerda temos as informações previamente selecionadas na abertura do 

o Encerramento temos o status da demonstração podendo ser Consolidação 

Aberta ou Consolidação Encerrada. 

Na grid de consolidação temos o grupo Contas de Consolidação, onde divide

a descrição de cada conta que compõe a peça contábil. Em seguida temos o grupo Valores, onde 
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Aqui é onde executamos o processo de consolidação em si. Para isso precisamos selecionar o 

período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. Observem que na parte de 

ilidade de inserir um período de comparação. Esse período estará 

disponível para as demonstrações que exijam a comparação com períodos anteriores.  

 

Na parte superior a esquerda temos as informações previamente selecionadas na abertura do 

o Encerramento temos o status da demonstração podendo ser Consolidação 

 

Na grid de consolidação temos o grupo Contas de Consolidação, onde divide-se entre o extenso e 

a descrição de cada conta que compõe a peça contábil. Em seguida temos o grupo Valores, onde 



 

serão apresentados, individualmente, os valores de cada 

participações. Na sequência temos uma coluna de Soma onde é apresentado os valores somados 

de todas as empresas para cada linha da peça contábil. Depois temos as colunas em laranja que 

permitem realizar os lançamentos de eliminação, s

referente as transações financeiras que ocorreram entre as empresas do grupo. E por último a 

coluna do Consolidado, que mostra o valor consolidado sem os valores que foram eliminados. 

Na parte de baixo da tela temos

superior direita da tela temos acesso ao botão Atualizar, que atualiza a grid após a modificação de 

valores. Temos também o botão Equivalência Patrimonial que abre nessa mesma tela a 

Equivalência Patrimonial. 

E por fim temos o botão Outros onde podemos executar o encerramento da Consolidação, temos 

também a opção de exportar a grid de Consolidação para uma planilha de Excel. Tem o menu Log 

que demonstra as informações referentes ao 

serão apresentados, individualmente, os valores de cada empresa do grupo e as respectivas 

participações. Na sequência temos uma coluna de Soma onde é apresentado os valores somados 

de todas as empresas para cada linha da peça contábil. Depois temos as colunas em laranja que 

permitem realizar os lançamentos de eliminação, seja de Investimento x Capital Social ou 

referente as transações financeiras que ocorreram entre as empresas do grupo. E por último a 

coluna do Consolidado, que mostra o valor consolidado sem os valores que foram eliminados. 

Na parte de baixo da tela temos a legenda de cores pertinente a grid da peça contábil. Na parte 

superior direita da tela temos acesso ao botão Atualizar, que atualiza a grid após a modificação de 

valores. Temos também o botão Equivalência Patrimonial que abre nessa mesma tela a 

E por fim temos o botão Outros onde podemos executar o encerramento da Consolidação, temos 

também a opção de exportar a grid de Consolidação para uma planilha de Excel. Tem o menu Log 

as informações referentes ao encerramento e / ou reabertura da consolidação.
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rupo e as respectivas 

participações. Na sequência temos uma coluna de Soma onde é apresentado os valores somados 

de todas as empresas para cada linha da peça contábil. Depois temos as colunas em laranja que 

eja de Investimento x Capital Social ou 

referente as transações financeiras que ocorreram entre as empresas do grupo. E por último a 

coluna do Consolidado, que mostra o valor consolidado sem os valores que foram eliminados.  

a legenda de cores pertinente a grid da peça contábil. Na parte 

superior direita da tela temos acesso ao botão Atualizar, que atualiza a grid após a modificação de 

valores. Temos também o botão Equivalência Patrimonial que abre nessa mesma tela a 

 

E por fim temos o botão Outros onde podemos executar o encerramento da Consolidação, temos 

também a opção de exportar a grid de Consolidação para uma planilha de Excel. Tem o menu Log 

encerramento e / ou reabertura da consolidação. 



 

E ainda no botão Outros temos acesso ao menu Configurações que permite acessar dessa tela 

todas as configurações, parametrizações e amarrações do módulo de Consolidação de Balanços.

E ainda no botão Outros temos acesso ao menu Configurações que permite acessar dessa tela 

todas as configurações, parametrizações e amarrações do módulo de Consolidação de Balanços.
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E ainda no botão Outros temos acesso ao menu Configurações que permite acessar dessa tela 

todas as configurações, parametrizações e amarrações do módulo de Consolidação de Balanços. 



 

Ainda nessa tela temos a possibilidade de realizar as eliminações de forma manual. Basta dar um 

duplo clique em uma conta analítica nas colunas em laranja, abrirá a tela para fazer as 

eliminações. Aí deve-se clicar no botão Inserir, selecionar a Conta Devedora, selecionar a 

contrapartida que será a Conta Credora, colocar uma descrição da eliminação e digitar o valor a 

ser eliminado e o sistema fará as eliminações. Ao voltar para a grid de consolidação é necessário 

clicar no botão Atualizar para realizar a atualização dos valor

 

 

os a possibilidade de realizar as eliminações de forma manual. Basta dar um 

duplo clique em uma conta analítica nas colunas em laranja, abrirá a tela para fazer as 

se clicar no botão Inserir, selecionar a Conta Devedora, selecionar a 

ontrapartida que será a Conta Credora, colocar uma descrição da eliminação e digitar o valor a 

ser eliminado e o sistema fará as eliminações. Ao voltar para a grid de consolidação é necessário 

clicar no botão Atualizar para realizar a atualização dos valores. 
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os a possibilidade de realizar as eliminações de forma manual. Basta dar um 

duplo clique em uma conta analítica nas colunas em laranja, abrirá a tela para fazer as 

se clicar no botão Inserir, selecionar a Conta Devedora, selecionar a 

ontrapartida que será a Conta Credora, colocar uma descrição da eliminação e digitar o valor a 

ser eliminado e o sistema fará as eliminações. Ao voltar para a grid de consolidação é necessário 

 



 

 

7.3 - Consolidação Demonstração 

O Consolidação de Balanços permite criar as seguintes demonstrações de publicação:

 Balanço Patrimonial – Publicação;

 Demonstração do Resultado do Exercício 

 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 Demonstração do Fluxo de Caixa 

 Demonstração do Fluxo de Caixa 

 Demonstração do Valor Adicionado 

Consolidação Demonstração – Planos de Publicação 

O Consolidação de Balanços permite criar as seguintes demonstrações de publicação:

Publicação; 

Demonstração do Resultado do Exercício – Publicação (DRE Publicação);

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL; 

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto – DFC Direto; 

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto – DFC Indireto; 

Demonstração do Valor Adicionado – DVA; 
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O Consolidação de Balanços permite criar as seguintes demonstrações de publicação: 

Publicação (DRE Publicação); 



 

Para gerarmos cada uma dessas demons

precisamos selecionar o período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. 

Quando selecionamos um Plano de Publicação, o botão Inserir do grupo Comparação fica 

habilitado. 

Ao clicar no botão Inserir do grupo de Comparação, abre uma tela para selecionarmos o tipo de 

comparação Período ou Manual. 

Quando selecionamos o tipo Manual, o último campo da tela com o nome Manual fica habilitado 

para selecionarmos aquele período manual que cadastramos nas Configurações 

Para gerarmos cada uma dessas demonstrações, menu Demonstração, Consolidação, 

recisamos selecionar o período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. 

Quando selecionamos um Plano de Publicação, o botão Inserir do grupo Comparação fica 

Ao clicar no botão Inserir do grupo de Comparação, abre uma tela para selecionarmos o tipo de 

comparação Período ou Manual.  

Quando selecionamos o tipo Manual, o último campo da tela com o nome Manual fica habilitado 

para selecionarmos aquele período manual que cadastramos nas Configurações 
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trações, menu Demonstração, Consolidação, 

recisamos selecionar o período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. 

Quando selecionamos um Plano de Publicação, o botão Inserir do grupo Comparação fica 

 

Ao clicar no botão Inserir do grupo de Comparação, abre uma tela para selecionarmos o tipo de 

 

Quando selecionamos o tipo Manual, o último campo da tela com o nome Manual fica habilitado 

para selecionarmos aquele período manual que cadastramos nas Configurações Consolidação.  



 

Quando selecionamos o tipo de Período, desabilita o campo Manual e habil

Período, Plano de Consolidação e Intervalo.

Após clicar no botão Confirmar é apresentada a demonstração no modo Publicação. Toda 

demonstração do tipo Publicação exige um período de comparação, seja manual ou um período 

anterior já inserido no módulo Consolidação de Balanços.

Quando selecionamos o tipo de Período, desabilita o campo Manual e habil

Período, Plano de Consolidação e Intervalo. 

Após clicar no botão Confirmar é apresentada a demonstração no modo Publicação. Toda 

demonstração do tipo Publicação exige um período de comparação, seja manual ou um período 

inserido no módulo Consolidação de Balanços. 
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Quando selecionamos o tipo de Período, desabilita o campo Manual e habilita os demais campos 

 

Após clicar no botão Confirmar é apresentada a demonstração no modo Publicação. Toda 

demonstração do tipo Publicação exige um período de comparação, seja manual ou um período 



 

Os campos na cor Azul são os campos editáveis por cadastro (duplo clique). Os campos na cor 

Verde permitem a inserção manual de valores.

desses campos, abrirá o a tela de saldo manual da publicação, botão Inserir e então basta digitar 

e selecionar as informações solicitadas na tela. Após a inserção manual dos valores, é necessário 

clicar no botão Atualizar para que os valores digitados apareçam na grid.

Na tela dos Planos de Publicação temos o botão Relatórios, localizado no canto superior direito. 

Esse botão é para transformar o Plano de Publicação em um arquivo de Excel pronto para ser 

enviado para impressão ou para divulgação conforme exigência da legislação. 

Ao clicar no botão Relatórios abrirá uma tela para preenchimento do nome do relatório, a 

possibilidade de alterar o termo Investidora e o termo Consolidado no arquivo de impressão. 

Os campos na cor Azul são os campos editáveis por cadastro (duplo clique). Os campos na cor 

a inserção manual de valores. Para isso, basta dar um duplo clique em um 

a de saldo manual da publicação, botão Inserir e então basta digitar 

e selecionar as informações solicitadas na tela. Após a inserção manual dos valores, é necessário 

clicar no botão Atualizar para que os valores digitados apareçam na grid. 

lanos de Publicação temos o botão Relatórios, localizado no canto superior direito. 

Esse botão é para transformar o Plano de Publicação em um arquivo de Excel pronto para ser 

enviado para impressão ou para divulgação conforme exigência da legislação. 

licar no botão Relatórios abrirá uma tela para preenchimento do nome do relatório, a 

possibilidade de alterar o termo Investidora e o termo Consolidado no arquivo de impressão. 
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Os campos na cor Azul são os campos editáveis por cadastro (duplo clique). Os campos na cor 

Para isso, basta dar um duplo clique em um 

a de saldo manual da publicação, botão Inserir e então basta digitar 

e selecionar as informações solicitadas na tela. Após a inserção manual dos valores, é necessário 

 

lanos de Publicação temos o botão Relatórios, localizado no canto superior direito. 

Esse botão é para transformar o Plano de Publicação em um arquivo de Excel pronto para ser 

enviado para impressão ou para divulgação conforme exigência da legislação.  

licar no botão Relatórios abrirá uma tela para preenchimento do nome do relatório, a 

possibilidade de alterar o termo Investidora e o termo Consolidado no arquivo de impressão. 



 

Também é possível definir a escala dos valores a serem apresentados na publicaç

ser em Reais, Milhares de Reais ou Milhões de Reais.

Após clicar no botão Confirmar, abrirá uma tela para salvar o arquivo que está sendo criado, onde 

o usuário deverá escolher um local para salvar e dar um nome para o arquivo e na sequência 

apresentado o arquivo no formato de planilha pronto para ser divulgado, seja de forma online ou 

via material impresso.  

E para finalizar, nas telas dos Planos de Publicação também temos o botão Outros, onde temos a 

opção Encerrar, que permite o encerrame

Encerrar temos o Excel, que permite exportar o plano em questão para Excel. Temos também a 

possibilidade de importação dos saldos manuais através da opção Importar Saldo Manual. E 

Também é possível definir a escala dos valores a serem apresentados na publicaç

ser em Reais, Milhares de Reais ou Milhões de Reais. 

Após clicar no botão Confirmar, abrirá uma tela para salvar o arquivo que está sendo criado, onde 

o usuário deverá escolher um local para salvar e dar um nome para o arquivo e na sequência 

apresentado o arquivo no formato de planilha pronto para ser divulgado, seja de forma online ou 

E para finalizar, nas telas dos Planos de Publicação também temos o botão Outros, onde temos a 

opção Encerrar, que permite o encerramento da referida demonstração de publicação. Abaixo do 

Encerrar temos o Excel, que permite exportar o plano em questão para Excel. Temos também a 

possibilidade de importação dos saldos manuais através da opção Importar Saldo Manual. E 
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Também é possível definir a escala dos valores a serem apresentados na publicação, podendo 

 

Após clicar no botão Confirmar, abrirá uma tela para salvar o arquivo que está sendo criado, onde 

o usuário deverá escolher um local para salvar e dar um nome para o arquivo e na sequência é 

apresentado o arquivo no formato de planilha pronto para ser divulgado, seja de forma online ou 

 

E para finalizar, nas telas dos Planos de Publicação também temos o botão Outros, onde temos a 

nto da referida demonstração de publicação. Abaixo do 

Encerrar temos o Excel, que permite exportar o plano em questão para Excel. Temos também a 

possibilidade de importação dos saldos manuais através da opção Importar Saldo Manual. E 
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também temos o Log, que registra os encerramentos e as reaberturas da Demonstração de 

Publicação.  

 

E para fecharmos temos a opção Configurações, que permite acessar direto da Demonstração de 

Publicação todas as configurações pertinentes ao módulo de Consolidação de Balanços. 

 

 

 

 

 


