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1
Sobre o Disclosure Management

Consulte Também:

• Introdução ao Disclosure Management

• Componentes do Disclosure Management

• Noções Básicas sobre XBRL

• Usando Taxonomias

• Instalando o Disclosure Management

• Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

• Navegando na Faixa do Disclosure Management

Introdução ao Disclosure Management
O Disclosure Management no Narrative Reporting ajuda a criar e editar graficamente os
envios marcados XBRL (Extensible Business Reporting Language(c)) para uma agência
reguladora (por exemplo, um 10K ou um 10Q enviado à SEC). É possível elaborar
demonstrativos financeiros, com suporte a agendamentos e comentários - podem existir no
Microsoft Excel ou Word - e mapear para e fornecer o conteúdo nos formatos XBRL,
EDGAR, PDF ou HTML. Além disso, o Disclosure Management permite que os clientes
modifiquem ou estendam taxonomias antes do processo de mapeamento e usem várias
taxonomias. A finalidade principal do produto é centralizar e gerenciar os documentos
essenciais necessários no ciclo de fechamento para reduzir significativamente o risco de
uma divulgação imprecisa.

O Disclosure Management oferece uma solução de gerenciamento e criação XBRL completa
com a seguinte funcionalidade:

• Mapeamento do XBRL no nível de empresa através da marcação por arrastar e soltar no
Microsoft Office usando o Oracle Smart View for Office.

• Gerenciamento, edição e exibição de taxonomia XBRL. O gerenciamento de taxonomia
inclui extensões para taxonomias, o que permite que as empresas personalizem seus
arquivamentos para suas necessidades financeiras.

É possível usar taxonomias atualizadas com base em mapas existentes.

• Validação, geração e exibição de documento de instância

• Gerenciamento de documentos, como check-out e check-in

• Publicação de documento em HTML EDGAR, XBRL, Microsoft Word e PDF

A funcionalidade de relatório XBRL é fornecida aos usuários licenciados do Disclosure
Management for Narrative Reporting.
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Nota:

O Disclosure Management não é mais suportado para novos clientes e só é
suportado para clientes legados durante o período de assinatura atual. Para
obter mais detalhes, consulte Documento 2762013.1 do Oracle Support
(Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Narrative
Reporting — Declaração de Intenções do Disclosure Management)

Nota:

• A funcionalidade de idioma bidirecional não é suportada no Disclosure
Management.

• Não há mais suporte para envios no formato ESMA/ESEF iXBRL no
Disclosure Management.

Assista a este vídeo de visão geral e conheça os recursos de relatórios
regulamentares e baseados em XBRL no Disclosure Management, um componente-
chave do Narrative Reporting.

 -- XBRL e Disclosure Management no EPM Cloud Narrative Reporting.

Componentes do Disclosure Management
O Disclosure Management consiste nos seguintes componentes:

Explorador

Use o Explorer para visualizar seu relatório do Disclosure Management, para abrir
doclets e para adicioná-los ao relatório. Também é possível atribuir permissões a
relatórios do Disclosure Management e doclets usando Listas de Controle de Acesso.
Consulte Executando Tarefas Administrativas.

Gerenciador de Relatórios

Use o Gerenciador de Relatórios para gerenciar e produzir relatórios usando relatórios
do Disclosure Management e doclets.

Um relatório do Disclosure Management atua como um arquivo de contêiner para
subdocumentos chamados "doclets". Um doclet é um arquivo separado do Microsoft
Word ou do Excel que contém dados selecionados que você deseja incluir no relatório
do Disclosure Management.

Capítulo 1
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Nota:

Doclets no Disclosure Management não são iguais a doclets no Narrative
Reporting, embora os conceitos sejam semelhantes. Doclets no Narrative
Reporting são partes individuais de um relatório atribuídas a autores para fornecer
o conteúdo em um pacote de relatórios. Eles são carregados e mantidos no
ambiente do Narrative Reporting.

Doclets no Disclosure Management são arquivos que contêm somente os dados
que você deseja incluir no relatório. Eles são carregados e mantidos no ambiente
do Disclosure Management.

O Disclosure Management permite utilizar o último relatório como ponto de partida para o
próximo relatório usando o recurso relatório do Disclosure Management. Com um relatório
do Disclosure Management no Microsoft Word, você pode copiar o último relatório,
incorporar seções do Microsoft Word e do Excel ao documento, renomeá-lo e atualizar a
exibição de relatório para o Período atual ou para o Ano atual. Qualquer documento
registrado do Microsoft Word pode ser usado como um relatório do Disclosure Management.

Um documento do Disclosure Management torna-se um relatório válido quando pelo menos
um doclet é inserido nele.

Consulte Trabalhando com Relatórios do Disclosure Management e Doclets

Taxonomy Manager

Use o Taxonomy Manager para registrar e gerenciar taxonomias. É possível registrar uma
nova taxonomia, editar taxonomias existentes e gerenciar propriedades de taxonomia, além
de fazer upload, download e excluir taxonomias. O Taxonomy Manager está acessível na
faixa do Disclosure Management no Oracle Smart View for Office, e é ativado logo após um
log-on bem-sucedido.

Consulte Trabalhando com o Taxonomy Manager

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): How to register XBRL Taxonomies in
Narrative Reporting Cloud Disclosure Management.

 Vídeo Registering XBRL Taxonomies in Narrative Reporting Cloud Disclosure
Management.

Modelo do Taxonomy Designer

Para taxonomias abertas, como o US GAAP, use o modelo do Taxonomy Designer baseado
no Excel para:

• Importar qualquer taxonomia estendida para transformação

• Adicionar, atualizar e mover para conformidade com a criação do documento

Consulte Trabalhando com o Taxonomy Designer

Ferramenta de Mapeamento

A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management mapeia informações entre os
itens de uma taxonomia e os valores de dados selecionados em um documento do Office. É
a parte central para a maioria das interações do usuário. Use a Ferramenta de Mapeamento

Capítulo 1
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para selecionar taxonomias, gerenciar mapeamentos, adicionar variáveis e validar
documentos de instância XBRL.

A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management:

• Processa taxonomias XBRL e fornece funcionalidade de mapeamento

• Fornece a capacidade de criar, editar e excluir variáveis em doclets e relatórios do
Disclosure Management

• Inclui capacidade pesquisa de taxonomia

• Permite a revisão e validação de todos os mapeamentos

Consulte Gerando Documentos de Instância

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Navigating the Disclosure
Management Mapping Tool in Narrative Reporting Cloud.

 Vídeo Navigating the Disclosure Management Mapping Tool in Narrative
Reporting Cloud.

XBRL de Alto Volume do Disclosure Management (somente para reguladores
específicos da América do Sul)

O XBRL de Alto Volume do Disclosure Management é um mecanismo de geração de
instância XBRL, que foi projetado para aceitar uma série de arquivos de mapeamento
intermediários que têm instruções para gerar a instância XBRL.

Ao usar o Microsoft Excel, você poderá selecionar uma célula e aplicar anotações a
ela que definam quais tags XBRL serão aplicadas automaticamente a cada ponto de
intersecção do hipercubo. Esse processo de marcação permite gerar o arquivo de
mapeamento intermediário. Esse arquivo de mapeamento intermediário é alimentado
para o mecanismo do XBRL de Alto Volume do Disclosure Management, que gera a
instância XBRL.

Um processo de marcação automática usa as opções de comentário do Microsoft
Excel para pintar uma célula segmentada. Você pode aplicar tags para uma célula
selecionada ou para um intervalo de células.

Consulte Processo de Marcação em XBRL de Alto Volume

Noções Básicas sobre XBRL
XBRL é uma linguagem eletrônica disponível gratuitamente para gerar relatórios
financeiros com base em Extensible Markup Language (XML) e é produzida e
consumida por um software habilitado para XBRL. Após o mapeamento dos dados, o
software (e não a mão de obra humana) é usado para selecionar, analisar, armazenar
e trocar informações, reduzindo dessa forma as chances de erro. Além disso, como é
uma linguagem padronizada, o XBRL permite comparar de maneira eficiente cada
dado financeiro entre várias empresas e setores. Para essa finalidade, o XBRL aplica
mapeamentos de identificação a itens de dados, permitindo que eles sejam
processados e analisados de maneira interativa. Os mapeamentos XBRL oferecem às
comunidades financeiras um método digital baseado em padrões para preparar,
publicar, extrair de maneira confiável e trocar automaticamente demonstrativos
financeiros de empresas públicas. O XBRL não estabelece novos padrões de
contabilidade. Em vez disso, ele aprimora a capacidade de uso de padrões existentes.

Capítulo 1
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As taxonomias XBRL especificam uma organização de dados, de forma que o valor de um
conceito seja definido em um contexto. Por exemplo, a empresa ACME, Inc. informa um
Lucro Bruto de US$ 152.623 no Trimestre 1. Essa informação pode ser representada em
XBRL, pois ela indica a identidade da empresa (ACME, Inc.), um conceito de relatório (Lucro
Bruto), a moeda informada (dólares), o período e a configuração de arredondamento de
decimal/precisão.

Usando Taxonomias
As taxonomias XBRL são essenciais à criação de documentos XBRL. Embora os
documentos XBRL tenham um instantâneo de fatos de negócios e financeiros, as
taxonomias XBRL fornecem as definições e os relacionamentos sobre esses fatos. As
taxonomias são os "dicionários" de XBRL. Elas definem os conceitos individuais de relatório
(como "net profit") e os relacionamentos entre eles. Taxonomias diferentes são necessárias
para as diferentes finalidades dos relatórios financeiros. Os governos regionais podem
precisar de taxonomias próprias de relatório financeiro para refletir suas regulamentações
contábeis locais. Organizações, como as sem fins lucrativos e as corporações, precisam de
taxonomias para lidar com seus próprios requisitos de geração de relatórios de negócios.

As taxonomias XBRL podem representar centenas de conceitos (elementos) individuais de
relatório de negócios. Cada elemento tem atributos específicos que ajudam a defini-lo, como
rótulos, tipos de dados, tipo de saldo esperado e outros atributos de dados.

As taxonomias publicadas são "padrão" que representam a maior parte do que uma empresa
ou regulador comum precisa relatar. Certas taxonomias "abertas", como SEC-US-GAAP,
também permitem extensões a uma taxonomia publicada, para gerar relatórios de
especificações específicas da empresa ou do regulador. As taxonomias "fechadas", como
IFRS, não permitem extensões.

Instalando o Disclosure Management
Você instala o Disclosure Management, instalando o Oracle Smart View for Office (consulte 
Fazendo Download e Executando o Instalador do Smart View), e depois ativando as
extensões para o Disclosure Management (consulte Ativando e Desativando Extensões).

Você deve ativar estas extensões:

• Oracle Narrative Reporting (obrigatório, pré-requisito para as outras extensões do
Disclosure Management).

• Oracle Disclosure Management (obrigatório)

• Oracle Disclosure Management (HVX) (obrigatório apenas para marcação com tags de
Alto Volume).

Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View
Será possível estabelecer conexão com o Narrative Reporting sempre que o Microsoft Excel
ou o Word for iniciado. Consulte Criando uma Nova Conexão Privada.

Para estabelecer conexão com o Narrative Reporting:

1. Abra um documento do Microsoft Word ou Excel.

2. Selecione a faixa do Smart View e, em seguida, clique em Painel.

3. No Painel do Smart View, selecione Conexões Privadas.

Capítulo 1
Usando Taxonomias

1-5

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/svpbc/using_the_private_connection_wizard.html


Como alternativa, no Painel do Smart View, clique na seta ao lado do botão

Alternar para,  e selecione Conexões Privadas na lista suspensa.

4. Clique na seta para exibir o menu suspenso e selecionar sua conexão.

 

 
Caso você tenha criado uma conexão privada, ela deverá estar listada em URLs
de Conexão Rápida na lista suspensa.

5. Na janela Log-in, informe seu Nome de Usuário e Senha e, em seguida, clique
em Entrar.

A tela Inicial do Narrative Reporting é exibida. Essa tela permite o acesso rápido
às tarefas pendentes do pacote de relatórios. Na tela Inicial do Narrative
Reporting, você pode acessar:

• Tarefas Incompletas — Tarefas incompletas do pacote de relatórios que
estão atribuídas a você.

• Pacotes de Relatórios Ativos — Pacotes de relatórios ativos para os quais
você tem tarefas e responsabilidades.

• Recent Items — Os itens acessados recentemente.

• Biblioteca—A biblioteca de itens no Narrative Reporting, incluindo relatórios e
aplicativos de relatórios.

A imagem mostra um exemplo de Tela Inicial do Narrative Reporting.

 

 

6. Clique em Biblioteca e execute uma ação:

Para trabalhar com pacotes de relatórios no Word ou no Excel:

a. Expanda o nó Narrative Reporting e o nó Biblioteca. Em seguida, expanda
a pasta Disclosure Management e selecione um relatório.
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Também é possível localizar o relatório navegando para:

• A pasta Recente, se você tiver acessado recentemente o relatório na interface
da Web do Narrative Reporting

• A pasta Favoritos, se você designou o relatório como um favorito na interface
da Web do Narrative Reporting.

• Uma pasta definida pelo usuário, se o relatório foi salvo em uma pasta criada na
interface da Web do Narrative Reporting.

b. No Painel de Ação, selecione Open.

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito no nome do relatório e
selecione Abrir ou clicar duas vezes no nome do relatório para abri-lo.

Navegando na Faixa do Disclosure Management
Após a instalação do Disclosure Management, uma nova guia é exibida no Smart View. A
guia Disclosure Management contém os seguintes comandos de faixa:

Comando da Faixa Descrição

Grupo de Repositório: Explorador Abra o Explorer, onde você pode armazenar e
gerenciar o relatório do Disclosure
Management e doclets.

Capítulo 1
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Comando da Faixa Descrição

Grupo de Repositório: Fazer Check-out Faça check-out do documento selecionado
para editar seu conteúdo.

Nota:

Está disponível o
acesso somente
leitura para
documentos nos
quais outro usuário
fez o check-out.

Grupo de Repositório: Fazer Check-in Faça check-in para salvar todas as atualizações
feitas no documento atual. Toda vez que você
faz check-in em um documento, uma nova
versão do documento também é salva.

Grupo de Repositório: Desfazer Check-out Desfazer Check-out significa cancelar um
check-out. Se você não quiser fazer check-in de
suas alterações ou quiser iniciar com uma
nova cópia, é possível cancelar (desfazer) um
check-out usando Desfazer o Check-out.
Um usuário com a função de administrador
pode desfazer o check-out de outro usuário, se
o usuário que fez o check-out do documento
não está presente para fazer o check-in dele de
volta.

Grupo de Ações: Publicar • Gera um documento de instância XBRL no
servidor e faz download para o arquivo ou
o caminho especificado no computador do
usuário. Opcionalmente, abre o
documento no visualizador.

• Processa seu documento no formato PDF.
• A opção Excel/Word gera uma cópia do

documento atual sem quaisquer
metadados do Disclosure Management,
incluindo mapeamentos, de um relatório
do Disclosure Management ou de um
doclet.

Nota:

Se o documento for um arquivo
do Word, será exibido "Word"; se
o documento for um arquivo do
Microsoft Excel, será exibido
"Excel".

Grupo de Mapas: Ferramenta de
Mapeamento

Exibe o painel Ferramenta de Mapeamento do
Disclosure Management.
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Comando da Faixa Descrição

Grupo de Mapas: Revisar Revisar os mapeamentos existentes relevantes
ao documento do Office na guia Review da
Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management. No modo Review, os usuários
podem excluir, modificar e editar
mapeamentos existentes em um documento do
Office. Há duas exibições no modo de revisão:
• Árvore — Mostra todos os dados

mapeados em uma exibição hierárquica
de um conceito e os itens que ela possui.

• Listar — Mostra todos os dados mapeados
em um formato tabular.

Em ambas as exibições, os usuários podem
navegar até os dados apropriados no
documento do Office selecionando um item
mapeado na lista de revisão. Como opção, é
possível selecionar uma seção de texto no
documento atual para exibir somente os
mapeamentos relevantes nessa seção clicando
no botão Seleção de Filtro na guia Review.
Você pode também revisar mapeamentos
clicando na guia Review na Ferramenta de
Mapeamento do Disclosure Management.

Grupo de Mapas: Formatar Ativa a caixa de diálogo Format. Use as opções
de Formato para definir símbolos de números
positivos e negativos, valores decimais e de
precisão, escala por valores, formatos de data
e formatos de string (rich, sem formatação, ou
padrão).

Grupo de Mapas: Validar Valida o documento mapeado usando regras
de validação, entre elas:
XBRL

Grupo de Mapas: Visualizar Permite especificar o caminho local do
documento de instância e sua taxonomia e
processar o documento de instância em um
visualizador.

Grupo de Relatórios: Gerenciar Abre o Gerenciador de Relatórios do
Disclosure Management.

Grupo de Relatórios: Propriedades Ativa a caixa de diálogo Document Properties.
Use as opções de Propriedades do Documento
para adicionar e modificar prefixos e sufixos
de número, especificar o valor de
escalonamento padrão nos itens numéricos
mapeados, além de separadores de milhares e
decimais para análise de dados numéricos de
documento do Microsoft Word ao mapear.

Grupo de Relatórios: Opções Inicia a caixa de diálogo Options do Disclosure
Management, onde é possível definir opções
globais. Use as opções para selecionar as
opções do servidor do Disclosure Management,
definir as opções anteriores e de publicação e
as opções de mapeamento e validação xbrl.

Grupo de Relatórios: Mostrar Variáveis/
Avaliar Variáveis

Fornece uma chave de alternância entre o
botão Mostrar Variáveis/Avaliar Variáveis para
exibir as definições ou os valores da variável.
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Comando da Faixa Descrição

Taxonomy Manager Fornece a capacidade de gerenciar as versões
de taxonomia. O usuário pode registrar as
taxonomias, incluindo artefatos de
propriedade da taxonomia, além de fazer
upload, download e registrar a nova versão de
taxonomia.

Grupo de Ajuda: Ajuda Exibe a biblioteca de documentação do
Narrative Reporting.

Grupo de Ajuda: Suporte Técnico Exibe a página de Suporte ao Cliente Oracle.
Grupo de Ajuda: Documentação do EPM Exibe a Biblioteca de Documentação do

Sistema Enterprise Performance Management.
Grupo de Ajuda: Sobre Mostra a página de direitos autorais do

Disclosure Management.
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2
Considerações de Planejamento XBRL

Consulte Também:

• Antes de Começar a Usar o Disclosure Management

• Disclosure Management no Narrative Reporting

• Mais Informações sobre o Disclosure Management

• XBRL e Recursos de Regulamentação

Antes de Começar a Usar o Disclosure Management
A integração do Disclosure Management com o sistema de relatórios financeiros para
produzir documentos de instância XBRL requer planejamento e organização. Para
determinar as etapas necessárias a serem seguidas após a instalação do Disclosure
Management, considere o seguinte:

• Avaliação de Taxonomia -- Avalia qual taxonomia é a mais apropriada para os seus
requisitos de arquivamento XBRL.

• Treinamento -- Implemente um plano para treinar o pessoal-chave nos requisitos de
arquivamento XBRL, nos conceitos de taxonomia e em como usar o Disclosure
Management.

• Equipe do Projeto XBRL — Monte uma equipe que possa executar estas funções:

– Gerenciar o projeto XBRL

– Demonstrar conhecimento em normas regulamentares regionais e nos requisitos de
relatório da organização

– Demonstrar conhecimento em XBRL

• Mapeamento -- Identifica o pessoal cuja tarefa consiste em mapear seus demonstrativos
financeiros.

• Coleta de Dados — Determine um processo para consolidar e produzir os dados
financeiros persistidos nos documentos de instância XBRL.

• Revisão -- Implemente um processo para revisar e validar documentos de instância. O
documento de instância deve aderir aos requisitos de envio adicionais que o órgão
regulador impõe em envios XBRL. O Disclosure Management fornece a validação para
garantir a validade de XBRL (para a especificação XBRL) e impõe algumas regras
reguladoras e critérios de envio. No entanto, critérios de envio adicionais podem ser
solicitados por uma agência reguladora.

Disclosure Managementem Narrative Reporting
O Disclosure Management no Narrative Reporting suporta três casos de uso:

• Taxonomias Abertas, como aquelas sob jurisdição da SEC (por exemplo, US-GAAP)
em que as taxonomias são extensíveis: Permite que você crie e gerencie suas
taxonomias estendidas usando o Taxonomy Designer.
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• Taxonomias Fechadas, tais como aquelas sob jurisdição da IFRS, em que as
taxonomias não são extensíveis: Permite registrar uma taxonomia baixada e
mapear os elementos para os valores de dados apropriados no seu relatório do
Disclosure Management e nos doclets.

• Funcionalidade Tag Automática de Alto Volume para determinados relatórios do
regulador da América do Sul gerados por meio de um modelo fornecido pelo
regulador (um arquivo simples do Excel com várias planilhas). O Disclosure
Management no Narrative Reporting pode marcar este modelo automaticamente e
reduzir consideravelmente o esforço de arquivamento.

Usando o Disclosure Management com o Narrative Reporting

O Narrative Reporting é levemente integrado ao Disclosure Management. Há dois
cenários suportados:

• Criando seu documento no Narrative Reporting :

– Crie seu documento no Narrative Reporting com recursos avançados de fluxo
de trabalho, auditoria, relatórios e origem de dados.

– Exporte seus documentos preenchidos e aprovados para a região do
Disclosure Management do Narrative Reporting para preparação de relatórios
normativos, incluindo preparação de taxonomia, mapeamento, validação e
criação de instâncias EDGAR e XBRL.

• Criando seu documento no Disclosure Management :

– Crie seus documentos na região do Disclosure Management do Narrative
Reporting utilizando os recursos do Disclosure Management na conectividade
da origem de dados via Smart View ou outras origens ERP.

– Conclua a preparação de relatórios normativos, incluindo preparação de
taxonomia, mapeamento, validação e criação de instância EDGAR e XBRL.

Nota:

Em ambos os cenários, o trabalho de mapeamento, marcação, validação e
criação de instância ocorre no Disclosure Management. Se exportar um
doclet marcado do Disclosure Management e importá-lo de volta para o
Narrative Reporting como um doclet, as informações de marcação serão
perdidas.

Mais informações sobre o Disclosure Management
Para obter mais informações ou ajuda sobre a criação e o gerenciamento de relatórios
do Disclosure Management no Narrative Reporting

Verifique as melhores práticas e acesse os vídeos clicando ou tocando em Visão
Geral na página Início:

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês) para criar e gerenciar os relatórios do
Disclosure Management.

 Vídeo Creating Disclosure Management Reports in Narrative Reporting Cloud.
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Assista a este tutorial em vídeo (em inglês): Navigating the Disclosure Management Mapping
Tool in Narrative Reporting Cloud.

 Vídeo Navigating the Disclosure Management Mapping Tool in Narrative Reporting
Cloud.

Assista a este tutorial em vídeo (em inglês): Mapping Disclosure Management Reports in
Narrative Reporting Cloud.

 Vídeo Mapping Disclosure Management Reports in Narrative Reporting Cloud.

Assista a este tutorial em vídeo (em inglês): How to register XBRL Taxonomies in Narrative
Reporting Cloud Disclosure Management.

 Vídeo Registering XBRL Taxonomies in Narrative Reporting Cloud Disclosure
Management.

Assista a este tutorial em vídeo (em inglês): Validating and Generating XBRL Instance
Documents in Narrative Reporting Cloud.

 Validating and Generating XBRL Instance Documents in Narrative Reporting Cloud.

XBRL e Recursos de Regulamentação
Os seguintes recursos e links XBRL estão disponíveis on-line:

Nota:

A Oracle não mantém o conteúdo dos sites abaixo e não é responsável pela
manutenção e pelo conteúdo presente em cada site.

Tabela 2-1    Descrições e Links XBRL

Recurso Link

Site XBRL.org principal http://www.xbrl.org

Vídeo How XBRL Works http://xbrl.squarespace.com/journal/2008/5/10/
how-xbrl-works.html

XBRL em inglês sem formatação http://xbrl.squarespace.com/journal/2008/5/10/
how-xbrl-works.html

Wiki XBRL http://xbrl.squarespace.com/journal/2008/5/10/
how-xbrl-works.html

Mandato XBRL SEC http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002.pdf

Procure o Sistema EDGAR de Última Geração
(inclui envios XBRL)

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/
webusers.htm

Informações de XBRL dos EUA, Guia de
Referência e Taxonomias

Informações de XBRL dos EUA

Padrões Internacionais do Financial Reporting Link Padrões de Relatórios Financeiros
Internacionais – IFRS
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Tabela 2-1    (Cont.) Descrições e Links XBRL

Recurso Link

Orientação sobre como usar Padrões de
Relatórios Financeiros Internacionais

http://www.ifrs.com

Taxonomia IFRS https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-
taxonomy/

Financial Reporting Usando XBRL http://xbrl.squarespace.com/home-page/

Superintendencia Financiera de Colombia https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
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3
Trabalhando com Relatórios de Amostra do
Disclosure Management

Use relatórios do Disclosure Management para criar e editar os envios marcados com XBRL
para uma agência reguladora. O Narrative Reporting inclui um relatório 10Q resumido da
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para ajudá-lo a se familiarizar com a
funcionalidade do Disclosure Management realizando estas tarefas:

• Abra o relatório do Disclosure Management e analise seu conteúdo

• Visualize o Report Manager, no qual é possível inserir e gerenciar doclets

• Abra os doclets e procure a taxonomia XBRL, analise os mapeamentos XBRL, execute a
validação XBRL e publique o resultado

Nota:

Um administrador deve importar o relatório de amostra do Disclosure Management,
carregar a taxonomia de amostra correspondente e te atribuir acesso, para que
possa exibi-lo.

Consulte Instalando Amostras.

Este tópico aborda:

• Abrindo o relatório do Disclosure Management

• Trabalhando com o Report Manager

• Abrindo doclets e analisando a funcionalidade da Ferramenta de Mapeamento

• Publicando XBRL e saída EDGAR da Comissão de Valores Mobiliários

Abrindo o Relatório do Disclosure Management
Para abrir o relatório do Disclosure Management:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. Na Biblioteca, navegue até Vision 10Q Sample e clique duas vezes para abri-lo.
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3. No Explorer, é possível exibir a lista de doclets no relatório. Selecione o arquivo
Vision 10Q Sample.docx na parte superior do nó e clique duas vezes no arquivo
para abrir o relatório.

 

 

4. Depois de abrir o Vision 10Q Sample no Microsoft Word, é possível rolar para
exibir o conteúdo do relatório.
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Trabalhando com o Report Manager
Você usa o Gerenciador de Relatórios para editar e gerenciar doclets no relatório do
Disclosure Management.

Para exibir o Report Manager:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. Abra um relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, clique em

e selecione

para abrir o Report Manager.

4. No Report Manager, é possível exibir uma lista de doclets no relatório, como o
modelo de taxonomia do Microsoft Excel, a página de rosto, TOC, aviso de
cuidado, doclet Balanço no Excel, Notas, doclets Discussão de gerenciamento e
doclet de informações ocultas do documento e de entidades do Excel.

 

 

5. No Disclosure Management Report Manager, realce o doclet que deseja editar
e clique em

Capítulo 3
Trabalhando com o Report Manager

3-4



para mostrar o modo de edição.

6. No Modo de Edição, é possível executar as seguintes tarefas: Adicionar ou Remover
um doclet. Selecione um doclet ou Abra um doclet. É possível posicionar o doclet de
forma ordenada no relatório do Disclosure Management ao Movê-lo para Cima ou
Movê-lo para Baixo.

7. Depois que todas as alterações forem concluídas, clique em Concluído.

8. No Gerenciador de Relatórios, clique em Ações e, em seguida, selecione Atualizar
Tudo para atualizar todas as alterações no relatório do Disclosure Management. Clique

para atualizar o relatório do Disclosure Management no servidor.

Abrindo Doclets e Analisando a Funcionalidade da Ferramenta
de Mapeamento

Usando a Ferramenta de Mapeamento, analise e mapeie os valores de fato presentes nos
seus doclets para os conceitos de taxonomia.

Nesta seção, os doclets Balanço e Todas as Notas Serão abertos e o mapeamento de
XBRL analisado para os dois doclets.

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. Abra um relatório do Disclosure Management.
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3. Na faixa do Disclosure Management, selecione

para abrir o Gerenciador de Relatórios.

4. Selecione o doclet BalSheet.xlsx, clique com o botão direito do mouse e
selecione Abrir. O doclet BalSheet.xlsx será aberto no Microsoft Excel. Será
necessário reinserir as credenciais de usuário, se solicitado.

 

 

5. No Microsoft Excel, clique em

para abrir a Ferramenta de Mapeamento. É necessário fazer check-out do doclet
para exibir mapeamentos de XBRL

.

6. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Conceito, expanda a árvore de taxonomia e clique duas vezes no conceito
Dinheiro e equivalentes em dinheiro . Para obter mais informações sobre o
conceito, selecione o painel Detalhes.
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Nota:

Antes de mapear o conceito, é necessário verificar se as células mapeadas
estão realçadas na planilha do Microsoft Excel, para evitar marcar duas vezes
o conceito.

 

 

7. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia Contexto
para definir as datas e o tipo de Contexto (Instante ou Duração). O contexto representa
as informações de período e de entidade. É possível exibir as datas e o tipo de
Contexto (Instante ou Duração) para cada.
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8. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Unidade para definir a unidade de medida. As unidades representam unidade de
medida, como, por exemplo, moeda, como dólar americano ou ações.

 

 

Nota:

Notas de rodapé são usadas em casos em que há uma nota de rodapé
numerada em uma célula de grade, que precisa ser capturada como
mapeamento de XBRL. Não há nenhuma no Vision 10Q Sample.

9. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variável. É possível exibir a lista de variáveis usadas para rótulos de período,
dados incorporados em parágrafos, hiperlinks comuns e assim por diante. O
Vision 10Q Sample tem variáveis, mas elas não são usadas em lugar nenhum.
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10. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia Analisar
para verificar todos os mapeamentos existentes. A guia Analisar permite analisar todos
os mapeamentos existentes para o doclet aberto do Excel ou do Word. No modo de
análise, é possível remover, modificar e editar mapeamentos.

 

 
Se clicar duas vezes na primeira linha (Dinheiro e Equivalentes em Dinheiro, Valor
Mapeado = 14, 882), o valor da célula mapeada correspondente será realçado no Excel
e o painel inferior exibirá informações sobre o valor mapeado. Se desejar editar o
mapeamento, é possível fazer as alterações no painel inferior.
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11. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, clique em

. A exibição em lista exibe conceitos, contextos e unidades individuais. É possível
realizar uma ação usando o menu Ações ou o botão Barra de ferramentas. É
possível clicar duas vezes nas guias Conceito, Contexto ou Unidade para exibir
a Exibição em lista que exibirá os itens mapeados simultaneamente.

Nota:

A mudança na exibição pode levar algum tempo para ser processada,
dependendo do número de itens em um nó pai na Exibição em lista.
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12. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, clique em

, selecione o Tipo de arquivo que gostaria de exportar e clique em Exportar.

 

 

13. Na faixa do Disclosure Management, selecione Validar e clique em XBRL.

É possível validar os mapeamentos em um doclet ou em um relatório, com qualquer uma
das opções resultando em mensagens de erro de validação na guia Validação.
 

 

Na guia Validação, se algum erro de validação for exibido, será necessário consertá-lo
ou corrigi-lo. Nesse doclet, não há erros de validação.
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14. Opcional: Na faixa do Disclosure Management, selecione

para abrir o Gerenciador de Relatórios. Mapeamentos de XBRL podem ser
encontrados em doclets do Word ou do Excel. Nem todos os doclets no relatório
de amostra têm mapeamentos de XBRL, no entanto, pois não são obrigatórios
(TOC, Discussão MGMT e assim por diante). Abra um doclet para ver os
diferentes níveis de mapeamento de XBRL necessários pela Comissão de Valores
Mobiliários.

Neste exemplo, vamos selecionar o doclet 5 – All Notes.docx, clicar com o botão
direito do mouse e clicar em Abrir .

 

 

15. Opcional: No Microsoft Word, clique em

para abrir a Ferramenta de Mapeamento. O doclet precisa fazer check-out do
doclet para exibir mapeamentos de XBRL
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16. Opcional: Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Revisar para verificar todos os mapeamentos existentes.

Se clicar duas vezes na primeira linha BASE DE APRESENTAÇÃO, o valor do texto
mapeado correspondente será realçado no Microsoft Word e o painel inferior exibirá
informações sobre o valor mapeado. O realce do texto pode levar alguns segundos para
ser processado. Para aplicar uma tag Nível 1, Bloco de Texto, o usuário deverá realçar
todo o Disclosure para mapeá-lo.

 

 

Ao clicar duas vezes na segunda linha Renda Não Operacional, líquida, a tabela
mapeada correspondente será realçada no Microsoft Word e o painel inferior exibirá
informações sobre o valor mapeado. O realce do texto pode levar alguns segundos para
ser processado. Isso identifica que uma tag de Bloco de Texto da Tabela de Nível 3 foi
aplicada a essa tabela.
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Ao clicar duas vezes na quarta linha Financiamentos do mercado financeiro, o
valor da célula mapeada correspondente será realçado no Microsoft Word e o
painel inferior exibirá informações sobre o valor mapeado. O realce do texto pode
levar alguns segundos para ser processado. A marcação de Nível 4 para uma
tabela em que, dentro de cada rodapé, cada valor numérico (no texto e nas
tabelas) deve ter o detalhe marcado como concluído nos demonstrativos
financeiros.

 

 

Publicando XBRL e saída EDGAR da Comissão de Valores
Mobiliários

É possível publicar relatórios do Disclosure Management nos seguintes formatos:

• XBRL

• Inline XBRL (iXBRL)

• US SEC EDGAR HTML

• PDF

• Microsoft Word
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Nesta seção, você entenderá como o relatório Vision 10Q Sample é exportado para a saída
XBRL e SEC EDGAR. O relatório Sample será validado automaticamente como parte do
processo de publicação.

Para publicar um relatório no formato XBRL e SEC EDGAR:

1. Abra o relatório de Amostra Vision 10Q do Disclosure Management. Consulte Abrindo o
relatório do Disclosure Management.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em Publicar e selecione XBRL.

 

 

3. Digite um nome de arquivo e selecione um destino. Depois, clique em Salvar para salvar
os arquivos publicados.

Nota:

O arquivo de saída é um arquivo compactado que contém todos os arquivos de
relatório XBRL. Ele é salvo com uma extensão de arquivo .DMR (Disclosure
Management Report).

 

 
Depois de o processamento ter sido concluído, o documento de instância será aberto na
janela Visualizar.
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Na janela Visualizar, é possível visualizar a lista de arquivos navegando para o
menu Relatórios.

 

 

4. Para publicar em HTML EDGAR SEC, na faixa Gerenciamento de Divulgação,
clique em Publicar e, então, selecione HTML EDGAR.

5. Digite um nome de arquivo e selecione um destino. Depois, clique em Salvar para
salvar os arquivos publicados.

Depois de o processamento ter sido concluído, o documento de instância será
aberto na janela Visualizar.
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4
Trabalhando com Relatórios do Disclosure
Management e Doclets

Consulte Também:

• Sobe os Relatórios do Disclosure Management

• Navegando em Documentos no Explorador

• Adicionando Doclets

• Reorganizando Doclets

• Criando um Relatório Independente de um Doclet

• Ocultando uma Exibição do Doclet em um Relatório do Disclosure Management

• Removendo Doclets

• Usando o Controle de Alterações e Doclets do Microsoft Word

• Migração do Relatório do Disclosure Management

Criando e Gerenciando Relatórios do Disclosure Management
Este tópico apresenta uma visão geral de como criar e gerenciar Relatórios do Disclosure
Management no Narrative Reporting. Ele não é um guia passo a passo, mas uma descrição
geral do fluxo de tarefas.

Para criar e gerenciar Relatórios do Disclosure Management no Narrative Reporting:

• Criando um relatório do Disclosure Management

• Carregando o Relatório do Disclosure Management

• Abrindo um Relatório do Disclosure Management

• Adicionando doclets ao Relatório do Disclosure Management

• Navegando em Documentos no Explorador

• Navegando na Ferramenta de Mapeamento

• Executando Tarefas Administrativas

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês) para criar e gerenciar os relatórios do
Disclosure Management.

 - Vídeo Creating Disclosure Management Reports in Narrative Reporting Cloud.
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Tarefas Realize Estas Subtarefas Para Obter Mais
Informações

Criando um relatório do
Disclosure Management.

• No Microsoft Office, abra um
documento do Word que você
queira usar como um relatório
do Disclosure Management.

• Salve localmente o relatório do
Disclosure Management.

Nota:

Certifique
-se de que
o
relatório
do
Disclosur
e
Managem
ent
contenha
as fontes
necessári
as, o
layout de
página e
os estilos
dentro do
document
o.

Criando um relatório do
Disclosure Management

Criando um Relatório do
Disclosure Management
na Interface da Web do
Narrative Reporting.

• Criar uma nova pasta na
Biblioteca do Narrative
Reporting

• Crie um relatório do Disclosure
Management

• Carregar o relatório do
Disclosure Management criado
localmente na Interface da Web
do Narrative Reporting

Carregando o Relatório
do Disclosure
Management

Abrindo um relatório do
Disclosure Management.

• Abra o relatório do Disclosure
Management no Smart View
para Microsoft Office

• No painel Smart View, a pasta
recém-criada na biblioteca é
disponibilizada para os usuários
do Disclosure Management

• Expanda a estrutura de pastas e
exiba o relatório do Disclosure
Management que está disponível
para usuários da Web do
Disclosure Management e do
Narrative Reporting

Abrindo um Relatório do
Disclosure Management
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Tarefas Realize Estas Subtarefas Para Obter Mais
Informações

Adicionando doclets ao
relatório do Disclosure
Management.

Usando o Gerenciador de
Relatórios do Disclosure
Management, você pode editar e
adicionar doclets ao relatório do
Disclosure Management

Adicionando Doclets

Exibindo e Gerenciando
o relatório do Disclosure
Management.

Usando o Explorer você pode exibir
e abrir o relatório do Disclosure
Management e os doclets

Navegando em
Documentos no
Explorador

Mapeando fatos ou
dados para o relatório do
Disclosure Management.

Usando a Ferramenta de
Mapeamento, você pode mapear os
valores de fato presentes nos seus
doclets para os conceitos de
taxonomia

Navegando na
Ferramenta de
Mapeamento

Atribua ao usuário
funções de acesso ao
relatório do Disclosure
Management.

Usando provisionamento ou Listas de
Controles de Acesso (ACLs), você
pode conceder acesso a relatórios do
Disclosure Management e a doclets

Executando Tarefas
Administrativas

Criando um relatório do Disclosure Management
Para criar um relatório do Disclosure Management, você pode abrir um documento em
branco no Microsoft Word e salvá-lo como um relatório do Disclosure Management. Depois,
usando a Interface da Web do Narrative Reporting, será possível atualizar o relatório do
Disclosure Management para o Período ou o Ano atual.

1. Usando o Microsoft Office, abra um documento em branco do Word que você queira usar
como um relatório do Disclosure Management.

2. No menu Arquivo, clique em Salvar.

3. Informe um nome de arquivo e clique em Salvar. O relatório do Disclosure Management
é salvo localmente.

Nota:

Certifique-se de que o relatório do Disclosure Management contenha as fontes
necessárias, o layout de página e os estilos dentro do documento.
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Nota:

Depois de criar ou importar o Relatório do Disclosure Management
(relatório Rolling Forward no Narrative Reporting), será possível
renomear o relatório do Disclosure Management.

Na Interface de Usuário da Web do Narrative Reporting, clique no

relatório do Disclosure Management, selecione o menu  no canto
superior direito da Biblioteca e selecione Renomear.

Na caixa de diálogo Renomear, é possível renomear o Relatório do
Disclosure Management recém-importado para um nome de arquivo
exclusivo e clicar em OK.

Carregando o Relatório do Disclosure Management
Usando a interface da Web do Narrative Reporting, será possível carregar o relatório
do Disclosure Management e disponibilizá-lo na Interface do Oracle Smart View for
Office.

Para carregar o Relatório do Disclosure Management:

1. Na página Início, clique no ícone .

2. Clique em  e selecione Pasta para adicionar a pasta à biblioteca.

3. No Painel de Conteúdo, clique em  e selecione Relatório do Disclosure
Management para armazenar artefatos.

4. Clique em Escolher Arquivo, selecione um arquivo e clique em OK para carregar
o relatório do Disclosure Management criado localmente na Interface da Web do
Narrative Reporting e disponibilizá-lo na Interface do Smart View.

Abrindo um Relatório do Disclosure Management
Para abrir um relatório do Disclosure Management:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. No painel Smart View, navegue até a pasta recém-criada na biblioteca, que está
disponível para os usuários do Disclosure Management.
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3. Expanda a estrutura de pastas e exiba o relatório do Disclosure Management que está
disponível para usuários da Web do Disclosure Management e do Narrative Reporting.

4. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

Adicionando doclets ao relatório do Disclosure Management
Para adicionar doclets ao relatório do Disclosure Management:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Oracle Smart View for Office. Consulte 
Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. No relatório do Disclosure Management, posicione o cursor onde você deseja incorporar
o conteúdo do doclet.

3. Na faixa do Disclosure Management, clique em Gerenciar.

Nota:

Você precisa certificar-se de que o relatório do Disclosure Management não
seja do tipo conteúdo somente leitura.

4. No painel Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, clique em Editar e, em
seguida, em Adicionar.

5. Selecione o doclet que você deseja incorporar ao relatório do Disclosure Management e
clique em Abrir.

6. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, clique em Concluído.

Sobe os Relatórios do Disclosure Management
Um relatório do Disclosure Management é um arquivo de contêiner para subdocumentos
chamados doclets. Qualquer documento registrado do Microsoft Word pode ser usado como
um relatório do Disclosure Management. Um documento do Disclosure Management torna-
se um relatório válido quando pelo menos um doclet é inserido nele.

Um doclet é um arquivo separado do Microsoft Word ou do Excel que contém dados
selecionados que você deseja incluir no relatório do Disclosure Management. O doclet
permite a divisão do trabalho em relatórios complexos por partes e posteriormente montar o
relatório inteiro com essas partes. Ele também permite que você separe de maneira lógica
partes independentes de um relatório e trabalhe nelas isoladamente, aumentando a precisão
e eficiência.

Quando um relatório é salvo como um relatório do Disclosure Management e um doclet é
adicionado a ele, o Disclosure Management salva o arquivo do Microsoft Word ou do Excel
correspondente nas subpastas em que o relatório do Disclosure Management e o doclet
residem. O Disclosure Management também cria uma pasta "publicada" em que os doclets
também são salvos. Embora o relatório do Disclosure Management e os doclets não
precisem residir na mesma pasta, após a adição deles em um relatório do Disclosure
Management, eles não devem ser movidos nem excluídos. Além disso, os arquivos XML
criados pelo Disclosure Management não devem ser modificados diretamente.

O Disclosure Management permite que você utilize seu último relatório como ponto de
partida para o próximo relatório usando relatórios do Disclosure Management. Com um
relatório do Disclosure Management no Microsoft Word, um administrador pode copiar
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facilmente o último relatório, incorporar seções do Microsoft Word e do Excel ao
documento, renomeá-lo e atualizar a exibição de relatório para o Período atual ou
para o Ano atual.

Navegando em Documentos no Explorador
Quando você abre um documento do Disclosure Management no Oracle Smart View
for Office, ele é aberto no Explorador. No Explorador, você pode abrir ou fazer
download de documentos. Você também pode ver versões anteriores de um
documento.

Nota:

Os administradores também podem fornecer privilégios de acesso a
artefatos no Explorador. Consulte Concedendo Acesso a relatórios do
Disclosure Management e Doclets.

Abrindo e Fazendo Check-out de um Documento

Após abrir um documento, será possível fazer check-out dele, desde que nenhum
outro usuário tenha feito check-out no momento. Depois que um documento passa
por check-out, é possível criar a próxima versão desse documento. Quando você faz
check-out de um documento e trabalha nele, os outros usuários conseguem ver todas
as alterações que estão sendo feitas nesse documento, exceto os mapeamentos.
Esses mapeamentos só podem ser visualizados após o check-in do documento.
Quando você faz check-in do documento, ele é salvo no Explorador. Uma versão
somente leitura também é salva no Explorador.

Nota:

Para taxonomia não colombiana, esse caso de uso é válido.

Para abrir e fazer check-out em um documento:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No Explorador, selecione um documento e clique duas vezes em .
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Nota:

Um documento no qual outro usuário fez o check-out mostra um ícone “Com
Check-Out”.
 

 
. Quando você passa o mouse sobre o botão, é exibido o usuário que fez o
check-out dos documentos.

O documento aberto é exibido na página do Disclosure Management, e a janela do
Explorador é fechada.

4. Na faixa, selecione Fazer Check-out.

Depois de fazer check-out e modificar um documento, selecione Fazer Check-in para salvar
as alterações e fazer check-in do documento novamente, ou selecione Desfazer Check-out
para descartar as alterações e fazer check-in do documento novamente. Ao fazer check-in
de um documento de volta, você pode informar um comentário que deseja exibir para essa
versão.

Nota:

Se você fizer check-in de um documento com uma versão do Microsoft Word (por
exemplo, o Word 2007) e, depois, fizer check-out dele com uma versão diferente
(por exemplo, Word 2010), o documento será aberto no modo Somente Leitura.
Para corrigir isso, no Word, abra o painel Opções e, na guia Geral, navegue até
Opções de Inicialização. Desmarque Abrir anexos de email e outros arquivos
não editáveis no modo de exibição de leitura. Em seguida, clique em OK para
salvar a alteração.

Fazendo Download de um Documento do Explorador

É possível fazer download de qualquer tipo de arquivo do Explorador para o seu computador.

Para fazer download de um documento:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Selecione um documento e clique em . A caixa de diálogo Save As é exibida.

4. Navegue até o local onde você deseja fazer download do documento e clique em Salvar.
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Exibindo Versões Anteriores de um Documento

Quando um usuário altera e salva um relatório do Disclosure Management ou um
doclet no Explorer, um instantâneo do documento é salvo. O instantâneo do
documento mostra a revisão de mapeamento detalhado com links ao local de
mapeamento no documento.

Para exibir versões anteriores de um documento:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Selecione Propriedades e, em seguida, a guia Versions.

As versões são exibidas e numeradas consecutivamente, com a versão mais
recente exibida na parte superior. Cada documento é associado a um número de
Revisão, Comentário, Modificado por e Data de Revisão.

4. Para exibir uma versão, selecione-a e, no menu Ações, selecione Abrir Versão.

O documento é exibido no modo somente leitura.

Comparando Alterações em Documentos

É possível comparar as alterações entre um documento atual com uma versão do
documento no modo somente leitura.

Para comparar alterações em Documentos:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Selecione um doclet para comparar a partir de uma versão anterior com a versão
atual.

4. Vá para a guia Propriedades e selecione a versão do doclet a ser aberta.

5. Abra o documento que precisa comparar.

6. Clique em Comparar na faixa.

7. A versão que é aberta será comparada com a versão mais atual do doclet.

Adicionando Doclets
Doclets podem conter qualquer conteúdo de várias origens, por dados de entrada
manual ou grades de função. Os dados em doclets podem ser mapeados da mesma
forma que um relatório normal. Quando um doclet é adicionado a um relatório do
Disclosure Management, a lista de unidades e contextos é mesclada. Como resultado,
todos os contextos e todas as unidades ficam disponíveis para o relatório do
Disclosure Management e para qualquer doclet. O doclet é um arquivo estático;
entretanto, toda vez que um doclet for aberto e modificado (por exemplo, quando um
mapeamento é feito) e depois salvo, fechado e atualizado no Gerenciador de
Relatórios, o doclet será gerado novamente no relatório do Disclosure Management. É
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possível mapear os dados nos doclets antes ou depois da adição deles no relatório do
Disclosure Management.

A adição de um doclet pode ser feita de duas formas. Você pode copiar um documento do
Microsoft Word ou Excel como doclet ou usar um documento existente (já registrado) e
independente (sem doclets) do Disclosure Management. No primeiro caso, o documento
copiado é criado no diretório <PrimaryDocName>_doclets directory, que reside no mesmo
diretório onde o relatório do Disclosure Management está salvo. O documento original
permanece intacto.

No segundo caso, o documento do Disclosure Management pode ter taxonomia,
mapeamentos, contexto, unidades e assim por diante associados. Assim como no primeiro
caso, o documento físico é copiado é criado para o mesmo diretório do relatório do
Disclosure Management. Todos os mapeamentos são mantidos para os documentos de
cópia recém-criados. Qualquer conjunto de contextos e unidades definidos em relatórios do
Disclosure Management e no doclet são mesclados. Se o doclet recém-adicionado e o
relatório do Disclosure Management tiverem taxonomias diferentes associadas, o
procedimento "Alterar taxonomia" será aplicado ao doclet.

Nota:

Uma prática recomendada para incluir grades de função no relatório do Disclosure
Management é inseri-las nos doclets correspondentes e, depois, transferir esses
doclets para o relatório do Disclosure Management, em vez de inseri-las
diretamente no documento.

Para adicionar um doclet ao relatório do Disclosure Management:

1. Abra o relatório Disclosure Management na Interface de Usuário da Web do Narrative
Reporting.

2. Com o relatório do Disclosure Management aberto, posicione o cursor no documento no
qual você deseja incorporar o conteúdo do doclet.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione .

4. No painel Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, clique em  e clique

em  para exibir a caixa de diálogo Open.

5. Navegue para o doclet que você deseja inserir, destaque-o e clique em Abrir.

6. No Gerenciador de Relatórios, clique em Concluído. O conteúdo do doclet é
incorporado ao relatório do Disclosure Management como conteúdo somente leitura.

Para mapear dados no doclet:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-se ao
Narrative Reporting no Smart View.

2. Abra o relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar para abrir o Gerenciador de
Relatórios do Disclosure Management.
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4. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione um doclet.

e, no menu atalho, clique em Abrir para exibir o doclet na janela principal.

5. No menu de atalho, clique em Abrir.

6. No doclet, selecione um ponto de dados e, em seguida, execute mapeamentos.

7. Selecione um ponto de dados e execute os mapeamentos.

 

 

8. Salve e feche o doclet.

9. No menu suspenso Switch to ( ), selecione Gerenciador de Relatórios do
Disclosure Management.

10. Navegue até o relatório do Disclosure Management e expanda a lista de doclets
associada ao relatório do Disclosure Management.

11. Selecione o doclet e, em seguida, clique em .

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Mapping Disclosure Management
Reports in Narrative Reporting Cloud.

 Vídeo Mapping Disclosure Management Reports in Narrative Reporting Cloud.

Reorganizando Doclets
É possível alterar a posição dos doclets em um relatório do Disclosure Management.

Para reposicionar um doclet:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-
se ao Narrative Reporting no Smart View
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2. Abra um relatório principal do Disclosure Management que contenha vários doclets.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar.

4. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione o doclet que você

deseja reposicionar e clique em .

5. Para reposicionar o doclet, clique em  para Mover para Cima ou para Mover para
Baixo.

6. Após a alteração do local, clique em Concluído para aceitar a alteração.

O relatório do Disclosure Management mostra o novo local do doclet.

Criando um Relatório Independente de um Doclet
É possível criar uma cópia de um doclet como um novo relatório independente, salvando-o
como um relatório. Depois de salvá-lo como relatório independente, você pode inseri-lo em
outro relatório do Disclosure Management. Um doclet salvo como relatório independente
mantém os mapeamentos XBRL, contextos, unidades, notas de rodapé, grupos de tuplas e
todas as variáveis cujas informações de origem são provenientes do doclet ou de um valor
estático. O doclet mantém as propriedades do relatório do relatório do Disclosure
Management.

Nota:

É possível inserir um doclet em outro relatório do Disclosure Management sem
antes criar um relatório independente.

Para criar um relatório independente de um doclet:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. Abra um relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar.

4. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, destaque o doclet que
você deseja usar como um relatório independente, selecione Ações e, em seguida,
Salvar como Relatório.

Ocultando uma Exibição do Doclet em um Relatório do
Disclosure Management

É possível ocultar o conteúdo exibido de um doclet em um relatório do Disclosure
Management e a partir de uma saída gerada. Quando você oculta o conteúdo de um doclet,
os mapeamentos XBRL são preservados e incluídos na instância XBRL gerada.

Para ocultar uma exibição do doclet em um relatório do Disclosure Management:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-se ao
Narrative Reporting no Smart View
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2. Abra um relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar.

4. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, destaque o doclet,
depois selecione Ações e Ocultar.

Nota:

Quando selecionada, a opção Ocultar é alterada para Reexibir. Use a
opção Reexibir para exibir novamente o doclet.

Removendo Doclets
É possível remover um doclet de um relatório do Disclosure Management.

Nota:

A remoção do doclet exclui o arquivo e os mapeamentos associados,
tornando o doclet indisponível e exigindo o remapeamento do doclet. Para
remover o doclet mas preservar o arquivo, use a opção Salvar como
Relatório.

Para remover um doclet:

1. Com o relatório do Disclosure Management aberto, na faixa do Disclosure

Management, selecione .

2. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione o doclet

e clique em , depois, em .

Usando o Controle de Alterações e Doclets do Microsoft
Word

Controlar Alterações no Microsoft Word pode causar problemas durante a geração e
validação de um documento de instância. Se o recurso rastrear alterações estiver
ativado em um doclet do Word, o relatório do Disclosure Management importa todas
as Marcações incorporadas ao doclet.

Durante as rotinas de geração e validação de instâncias, a marcação pode ser um
problema. Por exemplo, se o 2 no valor mapeado 123 for substituído por 4, o valor
será 143, o número com a marcação de alteração aparecerá como 1423 no
documento de instância e será validado de acordo.

Para evitar esse comportamento, selecione uma das seguintes soluções:

Capítulo 4
Removendo Doclets

4-12



1. Na faixa do Microsoft Word, desative o recurso Controlar Alterações selecionando a
opção Aceitar Todas as Alterações e desativando a opção Controlar Alterações na guia
Revisão. Isso permite que você confirme todas as alterações e remova a marcação
permanentemente do doclet do Microsoft Word.

2. Antes de gerar um documento de instância ou de executar a validação, certifique-se de
que o recurso de Controle de Alterações tenha sido alterado de Marcação na Exibição
Final para Final. Apenas a versão Final deve ser importada para o relatório do Disclosure
Management.

Observe que a segunda solução não impede a adição da marcação ao relatório do
Disclosure Management, mas resolve os problemas relacionados à geração e validação
do documento de instância.

Migração do Relatório do Disclosure Management
Esse recurso permite migrar um relatório do Disclosure Management de um mapeamento
existente de namespaces para um novo namespace de destino. Principais operações
realizadas durante a migração:

• Alteração das associações de taxonomia no relatório e atualização das propriedades de
mapeamentos XBRL correspondentes.

• Identificação e migração dos mapeamentos de relatório por namespace, permitindo que
os usuários especifiquem novos namespaces de destino de acordo com a necessidade.
Todas as alterações nas taxonomias referenciadas são refletidas no processo de
migração.

Para migrar um documento:

1. Estabeleça conexão com o Disclosure Management Server.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione o ícone de Migração -

3. O Assistente de Relatório de Migração é iniciado. Clique em Próximo.

4. Em Selecionar Taxonomia, a lista de taxonomias registradas é exibida, selecione a
taxonomia necessária para migração e clique em Próximo.

5. A tela Recuperando Dados de Taxonomias é exibida durante a coleta das taxonomias de
origem e de destino do servidor. Quando concluído, clique em Próximo para exibir a tela
Regras de Migração (namespaces).

6. A coluna Namespace de Origem exibe uma lista de todos os mapeamentos existentes
no relatório original (Documento do Disclosure Management e doclets combinados).
Correspondendo a cada Namespace de Origem na lista, a coluna Namespace Alvo
exibe namespaces onde é possível selecionar, confirmar ou substituir um namespace -
um namespace alvo por namespace de origem.

7. Finalize uma escolha correspondente a cada namespace de origem. Se nenhum
namespace padrão estiver disponível na lista de Namespace Alvo ou se desejar alterar
o namespace, clique em

para selecionar um namespace na janela Selecionar namespace de taxonomia de
destino e clique em OK.

8. Depois de selecionar todos os namespaces de destino, clique em Próximo para exibir a
tela Processando.
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Nota:

As incompatibilidades de conceito podem ser revisadas na Ferramenta
de Mapeamento do Disclosure Management.

9. Quando o processo estiver concluído, a tela Migração de Relatório do
Disclosure Management está Concluída é exibida. Clique em Concluir.

Nota:

Quando um usuário altera uma taxonomia em um documento do Disclosure
Management, os mapeamentos de conceito XBRL existentes são retidos no
Repositório de Mapeamento. Quando um conceito pertencente a um
mapeamento não existir na nova taxonomia, mas continuar fazendo
referência a dados no documento, ele será considerado "incompatível".
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5
Trabalhando com o Taxonomy Manager

O Taxonomy Manager permite que você registre e gerencie tanto taxonomias abertas quanto
fechadas. As funcionalidades incluem o registro de uma nova taxonomia, a edição das
taxonomias existentes e o gerenciamento das propriedades de taxonomia, bem como
opções de upload, download e exclusão. É possível acessar o Taxonomy Manager pela faixa
do Disclosure Management, ele é ativado assim que você se conecta com êxito.

Principais recursos do Taxonomy Management:

• Carregamento e registro de novas taxonomias

• Configuração e modificação de propriedades

• Exclusão de taxonomias existentes

• Atualização de um registro de taxonomia existente

• Exibição de taxonomias registradas

• Atualização da lista de taxonomias

• Download de uma taxonomia existente

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): How to register XBRL Taxonomies in
Narrative Reporting Cloud Disclosure Management.

 Vídeo Registering XBRL Taxonomies in Narrative Reporting Cloud Disclosure
Management.

Carregando e Registrando Novas Taxonomias

Para carregar e registrar uma nova taxonomia:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione 

. É mostrada uma exibição em árvore das taxonomias atualmente registradas.

2. Na caixa de diálogo Taxonomy Manager, selecione . A caixa de diálogo Novo
Registro de Taxonomia é exibida.
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3. Adicione estas informações clicando nos nomes de campo

• Upload de Taxonomia (arquivo .zip) — Clique no botão Procurar para
selecionar a nova versão de taxonomia a ser carregada a partir da sua
máquina local. A taxonomia preenche as informações de Nome do Arquivo e
Tamanho do Arquivo para revisão.

• Ponto de Entrada — Clique em Ponto de Entrada e informe a pasta do
arquivo XBRL e o ponto de entrada da taxonomia no arquivo zip. Por
exemplo: orcl-20160531.xsd

Nota:

O Ponto de Entrada da Taxonomia faz distinção entre maiúsculas
de minúsculas.

• Nome da Pasta — Informe o nome da pasta.

• Nome da Taxonomia — Informe o rótulo associado ao ponto de entrada.

Nota:

O registro do Nome da Taxonomia é limitado apenas a caracteres
em inglês.

Para definir ou modificar outras propriedades (opcional)

1. Clique em . O pop-up Adicionar Propriedades é exibido.
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2. Selecione Tudo ou propriedades individuais e clique em OK. Os rótulos de propriedade
são adicionados à caixa de diálogo Novo Registro de Taxonomia.

3. Adicione os valores de propriedade.

Nota:

Para excluir a propriedade Registro de Taxonomia, selecione-a e clique em

.

4. Clique em Salvar para carregar e salvar o novo registro de taxonomia.

Atualizando um Registro de Taxonomia Existente

Atualizando uma taxonomia:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione . A página Taxonomy
Manager exibe a lista atual de taxonomias registrada com o Disclosure Management.

2. Selecione a taxonomia que você deseja atualizar e clique em . A caixa de diálogo
Atualizar Registro de Taxonomia é exibida. Nela, você pode carregar uma cópia
atualizada da taxonomia e/ou editar propriedades.
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3. Para atualizar arquivos de taxonomia, adicione ou edite as informações a seguir
clicando nos nomes de campo e digitando valores neles.

• Upload de Taxonomia (arquivo .zip) — Clique no botão Procurar para
selecionar a nova versão de taxonomia a ser carregada a partir da sua
máquina local. A taxonomia preenche as informações de Nome do Arquivo e
Tamanho do Arquivo para revisão.

• Ponto de Entrada — Informe o ponto de entrada da taxonomia no arquivo
zip. Por exemplo: orcl-20160531.xsd.

• Nome da Taxonomia — Informe o rótulo associado ao ponto de entrada.

• Nome da Pasta — Informe o nome da pasta.

Para definir ou modificar outras propriedades (opcional):

1. Clique em . O pop-up Adicionar Propriedades é exibido.
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2. Selecione Tudo ou propriedades individuais e clique em OK. Os rótulos de propriedade
são adicionados à caixa de diálogo Atualizar Registro de Taxonomia.

3. Adicione os valores de propriedade.

Nota:

Para excluir uma propriedade de Registro de Taxonomia, selecione-a e clique

em .

4. Clique em Salvar para carregar e salvar o registro de taxonomia atualizado.

Excluindo Taxonomias Existentes

Você pode excluir taxonomias existentes do Taxonomy Manager.

Para excluir uma taxonomia existente:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione . A página Taxonomy
Manager exibe a lista atual de taxonomias registrada com o Disclosure Management.

2. Selecione um nó raiz de taxonomia e clique em . Uma caixa de diálogo informa que a
taxonomia selecionada será excluída do servidor: "Tem certeza de que deseja excluir o
registro de taxonomia? A execução dessa operação descarregará essa taxonomia do
servidor. É recomendável que nenhum usuário esteja conectado e usando a mesma
taxonomia."

3. Clique em Sim. O sistema excluirá a taxonomia do servidor.

Exibindo Taxonomias Registradas

Você pode exibir as taxonomias que estão registradas no cache de taxonomia.

Para exibir taxonomias registradas:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione .

2. Clique em .

Atualizando a Exibição em Lista de Taxonomia

Para atualizar a exibição em lista de taxonomia no Disclosure Management, selecione

 e clique em  no painel Taxonomy Manager.
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Fazendo Download de uma Taxonomia Existente

Caso precise fazer atualizações em uma taxonomia existente, faça download da
taxonomia para o seu computador.

Para fazer download de uma taxonomia existente:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione .

2. Selecione uma taxonomia e clique em . A caixa de diálogo File Download é
exibida:

 

 

Nota:

Dependendo das configurações de segurança do seu navegador, você
pode precisar confirmar que deseja fazer download do arquivo.

3. Clique em Salvar para iniciar o processo de download. A caixa de diálogo de
Abertura de Arquivo é exibida. Nela, você pode selecionar um local para salvar o
arquivo de taxonomia.

4. Selecione um local e clique em Salvar.

Descarregar Taxonomia Ativa

Clique em  para descarregar uma taxonomia atualmente ativa do cache de
taxonomia.
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6
Trabalhando com o Taxonomy Designer

O Taxonomy Designer permite que você estenda sua taxonomia com base na SEC. Isso é
feito por meio da criação de uma taxonomia de extensão usando um assistente no Microsoft
Excel ou da importação de uma taxonomia existente em um modelo do Microsoft Excel fácil
de usar. Em seguida, os elementos podem ser adicionados, atualizados e movidos de modo
que ela fique adequada para a criação do seu documento.

Criando uma Taxonomia para a Jurisdição SEC
Para começar a trabalhar com o Taxonomy Designer, salve um documento do Word em
branco como um documento Disclosure Management na Biblioteca Narrative Reporting. Abra
um documento do Word em branco, conecte-se ao Narrative Reporting no Oracle Smart
View for Office e localize o documento salvo recentemente e a pasta do Disclosure
Management na biblioteca Narrative Reporting.

Modelos do Taxonomy Designer devem ser anexados a um relatório do Disclosure
Management.

Siga estas etapas para criar e gerenciar os relatórios do Disclosure Management:

• Criando um relatório do Disclosure Management

• Carregando o Relatório do Disclosure Management

• Abrindo um Relatório do Disclosure Management

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês) para criar e gerenciar os relatórios do
Disclosure Management.

 - Vídeo Creating Disclosure Management Reports in Narrative Reporting Cloud.

Para criar uma nova taxonomia para a Jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione .

A caixa de diálogo Nova Taxonomia é exibida.
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2. Clique em Próximo.
A caixa de diálogo de propriedades Configurar Taxonomia é exibida.

 

 

3. Para especificar as seguintes propriedades de taxonomia, clique nos nomes de
campo:

• Em Taxonomia Base, selecione a Taxonomia Base na lista suspensa. A lista
contém todas as taxonomias registradas que pertençam a uma Jurisdição, por
exemplo, as taxonomias de relatório US GAAP e IFRS.
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• Em Data da Taxonomia, clique em

para informar a data. Observação: Você deve fornecer uma data válida.

• Em Símbolo ou Prefixo (símbolo de ações), informe um prefixo válido que seja
aceitável para a Comissão de Valores Mobiliários.

• Em Informações de Autoridade, informe um valor válido. O valor da propriedade
Autoridade é um Identificador de Namespace com a combinação da Data da
Taxonomia e das Informações de Autoridade.

4. Clique em Taxonomias de Referência. Selecione as propriedades individuais e clique
em OK.

A lista selecionada de rótulos de propriedade é adicionada ao Novo Registro de
Taxonomia. Por padrão, a Taxonomia de Referência DEI é incluída na lista
selecionada.

Nota:

Se você está criando uma taxonomia baseada em US GAAP, deve selecionar a
taxonomia de Referência COUNTRY 2017 para evitar erros de validação.

 

 

Nota:

Você deve selecionar US GAAP 2019 ou US GAAP 2018. Quando você
seleciona as duas Taxonomias de Referência US GAAP, alguns erros de
validação podem aparecer.

5. Clique em Redes Estendidas. Selecione Tudo ou as propriedades individuais e clique
em OK.

A lista de todos os rótulos de propriedade é adicionada à caixa de diálogo Novo Registro
de Taxonomia.
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6. Clique em Próximo no assistente Configurar Taxonomia.
 

 

7. Clique em Finalizar para concluir o processo de criação da taxonomia.
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Verificando Informações das Entidades dos Documentos no Disclosure
Management

A seção Informações da Entidade do Documento (DEI) deve ser estabelecida para o
relatório. O DEI define os parâmetros necessários para geração adequada de instância,
como Tipo de Documento, Chave de Índice Central de Entidade, Foco do Período do
Documento Fiscal, Foco do Ano do Documento Fiscal , Data de Término do Ano Fiscal
Atual, Data de Término do Período do Documento, Data de Início do Período do
Documento e Data de Efetivação do Documento, entre vários conceitos de DEI, para
permitir um envio bem-sucedido para a SEC.

Para verificar a presença de valores mapeados por DEI no relatório, realize estas etapas:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-se ao
Narrative Reporting no Smart View.

2. Abra o relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar para abrir o Gerenciador de
Relatórios do Disclosure Management.

4. Em Disclosure Management Report Manager, selecione o doclet da planilha Informações
da Entidade do Documento.

5. No menu de atalho, clique em Abrir.

6. No doclet da planilha Informações da Entidade do Documento, selecione um ponto de
dados e verifique as informações de variáveis na planilha DEI.

7. É necessário verificar as seguintes informações de variáveis na planilha DEI:

a. Empresa de Crescimento Emergente da Entidade

b. Categoria do Arquivador da Entidade

c. Empresa Shell da Entidade

d. Pequena Empresa da Entidade

e. Chave de Índice Central da Entidade

f. Indicador de Emenda

g. Foco do Período Fiscal do Documento

h. Foco do Ano do Documento Fiscal

i. Data de Término do Período Fiscal

j. Nome do Usuário Registrado da Entidade

k. Status do Relatório Atual da Entidade

l. Arquivadores Voluntários da Entidade

m. Categoria do Arquivador da Entidade

n. Entidade Emissora Bem Conhecida da Entidade

o. Flutuação Pública da Entidade

p. Data de Início do Período do Documento

q. Data de Efetivação do Documento
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r. Tipo de Documento

s. Data de Término do Ano Fiscal Atual

Estendendo a Rede de Informações da Entidade do Documento
A opção DEI (Informações de Entidade do Documento) define os parâmetros
necessários para geração da instância adequada. Os seguintes elementos DEI são
necessários para envio de SEC bem-sucedido.

• Empresa de Crescimento Emergente da Entidade

• Categoria do Arquivador da Entidade

• Empresa Shell da Entidade

• Pequena Empresa da Entidade

• Chave de Índice Central da Entidade

• Indicador de Emenda

• Foco do Período Fiscal do Documento

• Foco do Ano do Documento Fiscal

• Data de Término do Período Fiscal

• Nome do Usuário Registrado da Entidade

• Status do Relatório Atual da Entidade

• Arquivadores Voluntários da Entidade

• Categoria do Arquivador da Entidade

• Entidade Emissora Bem Conhecida da Entidade

• Flutuação Pública da Entidade

• Data de Início do Período do Documento

• Data de Efetivação do Documento

• Tipo de Documento

• Data de Término do Ano Fiscal Atual

Adicionando o Elemento DEI à Planilha DEI do Modelo de Taxonomia

Esta seção ajuda a adicionar o elemento ausente na Folha DEI do Modelo de
Taxonomia.

Para adicionar o elemento DEI:

1. Na célula em que você deseja adicionar o elemento com o texto Informações
sobre Documento e Entidade [Resumo], clique com o botão direito e selecione
Adicionar Item.
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A caixa de diálogo Gerenciar Item é exibida.

2. Para procurar um elemento existente, informe o nome dele e clique em . Neste
exemplo, pesquisaremos o DocumentPeriodEndDate e adicionaremos o elemento
Resumo.

Nota:

Se um elemento DEI não for encontrado nos resultados da pesquisa, pode ser
que a Taxonomia de Referência da DEI não esteja associada ao Modelo, você
deve verificar e adicionar a taxonomia de Referência da DEI mais recente.

 

 

3. Clique em OK.

A caixa de diálogo Pesquisar Elemento de Taxonomia é fechada e a caixa de diálogo
Gerenciar Item é exibida com o elemento selecionado.
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Nota:

Os campos dos elementos GAAP são somente leitura. Se quiser alterar
o valor de um dos campos, você precisará adicionar um novo elemento
estendido.

4. Clique em OK.

O elemento é adicionado à seção.
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Nota:

• É possível organizar os novos elementos "Informações da Entidade do
Documento" na ordem de sequência desejada usando as opções Mover
para Cima e Mover para Baixo.

• Depois de adicionar todos os elementos ausentes na rede de taxonomia
"Informações da Entidade do Documento". É possível fazer check-in no
modelo e ficar pronto para publicar a taxonomia.

Consulte os seguintes tópicos:

• Para Registrar a nova taxonomia. Consulte Criando uma Taxonomia para a Jurisdição
SEC

• Para Revisar o Mapeamento. Consulte Revisando os Mapeamentos

Publicando a Taxonomia Atualizada

Depois que você terminar de modificar a sua taxonomia, verifique novamente e então clique
em Publicar para publicá-la, de forma que ela possa ser associada ao relatório do
Disclosure Management. Para registrar a taxonomia automaticamente, na caixa de diálogo
Publicar Taxonomia, informe a pasta e o nome da taxonomia e clique em OK. Se você não
quiser registrar a taxonomia automaticamente, desmarque a caixa de seleção Registro
Automático. Você pode registrar a taxonomia manualmente usando o Taxonomy Manager.
Consulte Trabalhando com o Taxonomy Manager.
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Após publicar a taxonomia, use a ferramenta de mapeamento para associá-la ao
relatório do Disclosure Management. Consulte Sobre Conceitos de Taxonomia XBRL.

Nota:

Se o modelo de taxonomia já estava associado a um relatório do Disclosure

Management, clique  na ferramenta de mapeamento para atualizar o
relatório do Disclosure Management com a nova versão do seu modelo de
taxonomia.

Nota:

Se você não vir as alterações relacionadas à taxonomia, mesmo após a
publicação da taxonomia. Pode ser devido aos seguintes motivos:

• Se a Taxonomia for identificada pelo mesmo namespace alvo, talvez
seja necessário descarregar a versão atual da taxonomia usando a
opção Descarregar Taxonomia do Gerenciador de Taxonomia.

• A identificação da taxonomia geralmente é a mesma de edição para
edição, a menos que você execute qualquer tipo de avanço e altere a
data do relatório. Depois que a taxonomia é descarregada, é possível
publicá-la novamente usando o registro automático ou registrar
manualmente a nova versão da taxonomia.

Trabalhando com uma Taxonomia Existente
Você pode importar uma taxonomia existente e, então, modificá-la para que ela fique
adequada para a criação do seu documento.
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Importando uma Taxonomia para o Taxonomy Designer
Para começar a trabalhar com o Taxonomy Designer, primeiro você precisa importar uma
taxonomia para ser usada como modelo.

Nota:

Um usuário deve ter a Função de Administrador de Relatório ou a Função de
Administração de Biblioteca para importar um modelo de taxonomia.

Para importar uma taxonomia:

1. No Smart View, estabeleça conexão com o Narrative Reporting (consulte Conectando-se
ao Narrative Reporting no Smart View

2. Faça o check-out do relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, clique em , depois, selecione
Taxonomia.

O assistente Importar Taxonomia é exibido.

4. Clique em Próximo.

5. Em Nome do Arquivo, clique em Procurar e navegue até sua taxonomia compactada.

Opcional: Selecione Realizar Validação da Taxonomia para validar a taxonomia
durante o processo de importação. Se for detectado algum erro durante a validação, ele
será exibido no final da operação de importação.
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6. Clique em Próximo.

7. Verifique as propriedades que foram detectadas pelo programa de importação e
clique em Próximo.
 

 

Nota:

Os campos de propriedade são somente leitura.
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Opcional: Clique em Taxonomias de Referência para exibir uma lista de taxonomias
de referência que foram detectadas pelo programa de importação.

8. Quando a importação da taxonomia terminar, clique em Concluir.

Depois que a taxonomia for importada, você poderá exibi-la no Gerenciador de Relatórios. A
taxonomia de modelo é sempre o primeiro item na lista de doclets do relatório e não pode
ser colocada em outra posição.
 

 

Estendendo uma Taxonomia Baseada na SEC
Depois de importar sua taxonomia de modelo, você pode estendê-la adicionando redes,
itens de linha e elementos dimensionais. É possível adicionar elementos já definidos, como
um membro da taxonomia GAAP, ou criar novos elementos.

Para ilustrar a extensão de uma taxonomia, vamos adicionar uma rede com os respectivos
elementos XBRL a uma taxonomia usando o Taxonomy Designer.

Adicionando uma Rede

1. Conecte-se à sua instância do Disclosure Management no Smart View e faça check-out
da taxonomia de modelo.

2. No Microsoft Excel, clique com o botão direito na guia de planilha inferior à qual você
deseja adicionar a rede e selecione Adicionar Seção.

A caixa de diálogo Seção de Taxonomia é exibida.
 

Capítulo 6
Trabalhando com uma Taxonomia Existente

6-13



 

3. Informe um nome para a taxonomia. Neste exemplo, usaremos EVENTOS
SUBSEQUENTES.

4. Em Seção, selecione Instrução, Divulgação ou Programação. Neste exemplo,
selecionaremos Divulgação.

5. Em Divulgação, selecione um nível para cada seção que você deseja adicionar.
Neste exemplo, selecionaremos os quatro níveis.

6. Informe um nome para cada seção de rede. Neste exemplo, usaremos:

• 10870 – Divulgação – EVENTOS SUBSEQUENTES
• 20870 – Divulgação – EVENTOS SUBSEQUENTES (Políticas)
• 30870 – Divulgação – EVENTOS SUBSEQUENTES (Tabelas)
• 40870 – Divulgação – EVENTOS SUBSEQUENTES (Detalhes)

Nota:

O nome de cada seção de rede deve incluir o tipo de rede ("Instrução",
"Divulgação", "Documento" ou "Programação"). Por exemplo, se você
estiver adicionando uma rede de programação, os nomes de cada
seção de rede precisarão incluir a palavra "Programação", como
"200100 – Programação – Contas de Avaliação e Qualificação
(Políticas)".
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7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Seção de Taxonomia.

As seções de rede são criadas.

Adicionando, Renomeando e Removendo Seções de uma Rede

Após adicionar uma rede, você pode editá-la para adicionar, renomear ou remover seções
dela.

Para editar uma seção:

1. Clique com o botão direito na guia de planilha inferior que você deseja editar e selecione
Editar Seção.

A seção é exibida com as caixas de seleção dos quatro níveis. Os níveis que você
selecionou são marcados e os que não foram selecionados, são desmarcados. No
exemplo a seguir, os níveis 1, 3 e 4 foram selecionados e o nível 2 não.

 

 

2. Execute uma ação:
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• Para adicionar um nível que não foi ativado anteriormente, marque a caixa de
seleção ao lado do nível e especifique um nome para ele. O nome de cada
seção da rede deve incluir o tipo de rede.

• Para remover um nível que foi ativado anteriormente, desmarque a caixa de
seleção ao lado do nível.

• Para renomear um nível, edite o nome desse nível. O nome de cada seção da
rede deve incluir o tipo de rede.

3. Clique em OK. A planilha é atualizada com suas alterações.

Em seguida, adicionamos elementos XBRL, como resumos ou blocos de texto, a cada
seção. É possível adicionar elementos que já existem na taxonomia ou elementos
estendidos.

Adicionando um Elemento XBRL Existente a uma Taxonomia

Para adicionar um elemento existente:

1. Clique com o botão direito na célula à qual deseja adicionar um elemento e
selecione Adicionar Item.
 

 

A caixa de diálogo Gerenciar Item é exibida.

2. Para procurar um elemento existente, informe o nome dele e clique em .
Neste exemplo, pesquisaremos o Evento Subsequente e adicionaremos o
elemento Resumo.
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3. Clique em OK.

A caixa de diálogo Pesquisa de Elemento de Taxonomia é fechada, e a caixa de diálogo
Gerenciar Item é exibida com o elemento que você selecionou.
 

 

Nota:

Os campos dos elementos GAAP são somente leitura. Se quiser alterar o valor
de um dos campos, você precisará adicionar um novo elemento estendido.
Consulte Adicionando um Elemento XBRL Estendido a uma Taxonomia

4. Clique em OK.

Capítulo 6
Trabalhando com uma Taxonomia Existente

6-17



O elemento é adicionado à seção.
 

 

Adicionando um Elemento XBRL Estendido a uma Taxonomia

Um elemento XBRL estendido é um que ainda não existe na taxonomia.

Para adicionar um elemento XBRL estendido:

1. Clique com o botão direito na célula à qual deseja adicionar um elemento e
selecione Adicionar Item.
 

 

A caixa de diálogo Gerenciar Item é exibida.

2. Na caixa de diálogo Gerenciar Item, selecione Novo Elemento.

3. No campo Nome, informe um nome para o elemento. Neste exemplo, usaremos
MembroDoEventoSubsequente1.

4. Selecione o Tipo de Elemento nesta lista:

• Abstrato

• Eixo

• Domínio

• Item de Linha

• Itens de Linha

• Membro

• Tabela

Neste exemplo, selecionaremos Domínio.

5. Selecione o Tipo de Dados. Neste exemplo, selecionaremos Domínio.

6. Para Tipo de Período, selecione A partir de ou Para o Período. Neste exemplo,
selecionaremos Para o Período.

7. Para Tipo de Saldo, selecione Crédito ou Débito (se aplicável).

8. Para Negação, selecione Sim.
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9. Para Grupo, selecione uma destas opções:

• Item

• Tupla

• Dimensão

• Hipercubo

Neste exemplo, selecionaremos Item.

10. Clique em  ao lado de Rótulos para criar um rótulo para o membro. O
rótulo controla como o membro aparecerá no relatório.

Informe o Texto, Tipo e Idioma do rótulo, depois, selecione se o rótulo é o Preferido e
clique em Adicionar.

11. Clique em OK.

12. Clique em OK para adicionar o elemento estendido à sua taxonomia.
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O nome do elemento deve estar de acordo com os padrões W3C, não deve
conter espaço e evitar caracteres especiais. Se você criar um nome do elemento
que não esteja de acordo com os padrões do W3C, o Taxonomy Designer enviará
uma mensagem de erro: "O nome do elemento não é um XML válido. Deseja
validar o nome?"
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Se você clicar em Sim, o Taxonomy Designer tentará convertê-lo para os padrões W3C,
removendo espaço e caracteres especiais.
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Se você clicar em Não, um ícone de ponto de exclamação será exibido ao lado do
campo de nome do elemento.
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Exemplo: Criando um Hipercubo em uma Taxonomia

O exemplo a seguir demonstrará como adicionar os elementos necessários para criar um
hipercubo, incluindo dimensões, domínios, membros e um eixo. Ele também inclui a
movimentação de elementos em uma taxonomia.

1. Clique com o botão direito na célula à qual deseja adicionar um elemento e selecione
Adicionar Item.
 

 

2. Na caixa de diálogo Pesquisa de Elemento de Taxonomia, informe o nome do

elemento que você deseja adicionar e clique em . Neste exemplo, pesquisaremos
pelo Evento Subsequente e, depois, adicionaremos o elemento Tabela.
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3. Clique em OK para adicionar o elemento tabela à taxonomia.

4. Clique com o botão direito no elemento Tabela na taxonomia e selecione
Adicionar Item.

5. Pesquise pelo Evento Subsequente e adicione o elemento Itens de Linha.

Observe como os elementos estão corretamente recuados em relação ao outro.
 

 

6. Clique com o botão direito em Itens de Linha e selecione Adicionar Item.

7. Procure Evento Subsequente e adicione um elemento de item de linha. Neste
exemplo, adicionaremos o elemento Efeito da Alteração no Status do Imposto.

8. Em seguida, adicione o elemento eixo. Clique com o botão direito no elemento
Tabela e selecione Adicionar Item.

9. Pesquise pelo Evento Subsequente e adicione o elemento Eixo.

10. Clique com o botão direito no elemento Eixo e selecione Mover para Baixo para
posicioná-lo após o elemento de item de linha.
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Nota:

Use Mover para Cima e Mover para Baixo para posicionar os elementos
verticalmente na taxonomia. Use Mover para Dentro e Mover para Fora para
aumentar ou diminuir o recuo de um elemento. Se você mover um elemento
para dentro ou para fora, todos os elementos abaixo dele serão movidos para
dentro ou para fora também. Isso permite que você mova ramificações inteiras
de uma ação, em vez de mover um elemento por vez.

11. Em seguida, adicione o domínio padrão ao eixo. Clique com o botão direito no elemento
Eixo e selecione Adicionar Item.

12. Pesquise pelo Evento Subsequente e adicione o elemento Domínio.

13. Por fim, adicione um membro de domínio ao domínio. Clique com o botão direito no
elemento Domínio e selecione Adicionar Item.

14. Procure Evento Subsequente e adicione o elemento Membro.

O hipercubo completo deve ser algo parecido com isto:
 

 

Publicando a Taxonomia Atualizada

Depois que você terminar de modificar a sua taxonomia, verifique novamente e então clique
em Publicar para publicá-la, de forma que ela possa ser associada ao relatório do
Disclosure Management. Para registrar a taxonomia automaticamente, na caixa de diálogo
Publicar Taxonomia, informe a pasta e o nome da taxonomia e clique em OK. Se você não
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quiser registrar a taxonomia automaticamente, desmarque a caixa de seleção
Registro Automático. Você pode registrar a taxonomia manualmente usando o
Taxonomy Manager. Consulte Trabalhando com o Taxonomy Manager.
 

 

Após publicar a taxonomia, use a ferramenta de mapeamento para associá-la ao
relatório do Disclosure Management. Consulte Sobre Conceitos de Taxonomia XBRL.

Nota:

Se o modelo de taxonomia já estava associado a um relatório do Disclosure

Management, clique  na ferramenta de mapeamento para atualizar o
relatório do Disclosure Management com a nova versão do seu modelo de
taxonomia.

Editando os Cálculos Personalizados no Modelo
Depois de importar a taxonomia do modelo, será possível editar os cálculos
personalizados no modelo. É possível adicionar elementos do contribuinte já definidos
na rede de apresentação ou criar novos elementos do contribuinte.

O Taxonomy Designer tem a capacidade de encontrar os cálculos da base do link de
cálculo depois de ser importado para o modelo. Esta seção descreve como editar os
cálculos XBRL.

Gerenciando Cálculos

Para gerenciar os cálculos personalizados:

1. Conecte-se à sua instância do Disclosure Management no Smart View e faça
check-out da taxonomia de modelo.

2. No Microsoft Excel, clique com o botão direito do mouse no item de linha em que
você deseja atualizar e selecione Atualizar Item.

A caixa de diálogo Gerenciar Item é exibida com o elemento selecionado.
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3. Clique em

perto de Cálculos para visualizar e atualizar o membro do contribuinte. É possível
reorganizar os membros para que eles apareçam na mesma lista de pedidos do
relatório.

A caixa de diálogo Gerenciar Cálculo é exibida.
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Nota:

Todos os elementos de contribuição em uma expressão de cálculo são
analisados e validados antes de serem carregados na Grade de Dados
dos Contribuintes.

Todos os elementos do contribuinte devem fazer parte da mesma
planilha de rede.

4. Em Gerenciar Cálculo, selecione um elemento do Contribuinte do menu
suspenso que exibe a lista de elementos do contribuinte na rede de apresentação
da planilha de Modelo.

5. Opcional: procure um membro existente inserindo o nome de elemento do

Contribuinte e clicando em 
Na caixa de diálogo Pesquisa de Elemento de Taxonomia, informe o nome do

elemento do Contribuinte que você deseja adicionar e clique em . Por
exemplo, é possível pesquisar por Bruto e clicar em Pesquisar. Os itens da
pesquisa são exibidos na grade de dados.
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6. Opcional: na caixa de diálogo Pesquisa de Elemento de Taxonomia, selecione o
elemento do Contribuinte necessário da grade de dados e clique em OK.

A caixa de diálogo Pesquisa de Elemento de Taxonomia é fechada e a caixa de diálogo
Gerenciar Cálculo é exibida.

7. Em Gerenciar Cálculo, informe os detalhes do Peso que você deseja adicionar ao
cálculo e clique emAdicionar. O elemento do contribuinte é adicionado à tabela de
cálculo da taxonomia.
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Nota:

Antes de adicionar o elemento do contribuinte à tabela, verifique o tipo
de período. Se o tipo de período não corresponder, uma mensagem de
erro será exibida.

Nota:

Para editar as informações de elemento do Contribuinte, clique em

Para excluir o Contribuinte da grade de dados, selecione um

Contribuinte e clique em .

Para mover o Contribuinte para cima na grade de dados, selecione o

Contribuinte e clique em 

Para mover o Contribuinte para baixo na grade de dados, selecione o

Contribuinte e clique em 

8. Clique em OK.

A caixa de diálogo Gerenciar Cálculo é fechada e a caixa de diálogo Gerenciar
Item é exibida.

9. Na caixa de diálogo Gerenciar Item, clique em

perto de Rótulos para criar um rótulo para o membro. O rótulo controla como o
membro aparecerá no relatório.

10. Insira o Texto do rótulo.

11. Na lista suspensa de Tipo, selecione Total.

12. Na lista suspensa de Idioma, selecione pt-BR, o rótulo como Preferido e clique
em Adicionar.
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13. Para atualizar a grade de dados e salvar as informações, clique em OK na caixa de
diálogo Rótulos.

14. Para atualizar o cálculo na planilha de rede, clique em OK na caixa de diálogo
Gerenciar Item.
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7
Mapeando Relatórios Financeiros para
Taxonomias

Visão Geral de Mapeamento
Trabalhando com Dados nos Demonstrativos Financeiros

Os arquivos de demonstrativo financeiro são abertos no Microsoft Word ou Excel a partir de
vários locais, como do sistema local de arquivos ou de uma unidade compartilhada. Esses
demonstrativos contêm texto e dados.
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Mapeando Relatórios Financeiros para Taxonomias

Ao criar relatórios financeiros codificados por XBRL, correlacione cada informação
dos relatórios financeiros a um conceito na taxonomia. Esse processo é conhecido
como "mapeamento".

A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management oferece um botão de
mapeamento e uma funcionalidade de arrastar-e-soltar como mecanismos de
mapeamento dos conceitos XBRL para dados de documento.

 

 

Nota:

Se precisar criar a taxonomia sob medida para definir os conceitos não
definidos e uma taxonomia, estenda a taxonomia padrão usando o
Taxonomy Designer. Consulte Trabalhando com o Taxonomy Designer. Isso
permite adicionar novos conceitos, indicar cálculos, reorganizar valores ou
renomear rótulos.

Quando o processo estiver concluído, revise e valide o documento mapeado, crie o
documento de instância e envie-o à agência reguladora apropriada.

Marcando Origens de Dados Indiretas
Ao trabalhar com tabelas do Excel, a Oracle recomenda que você aplique etiquetas
XBRL à planilha de Apresentação (planilha1) e, em seguida, faça a referência (link)
delas à planilha apropriada (planilha2) do Oracle Smart View for Office responsável
pela atualização dos dados. Isso preserva a formatação, os marcadores e as tags
XBRL na planilha de Apresentação e permite que a grade do Smart View seja
atualizada com os dados atuais.

Para selecionar várias origens de origem:
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1. Crie um doclet do Excel como Plan1 e adicione-o ao relatório do Disclosure
Management.

2. Crie a grade do Smart View para a origem de dados na planilha2.

3. Faça referência às células da planilha um a serem marcadas na planilha2.

4. Marque a nova tabela.

O Disclosure Management estende a funcionalidade armazenando informações de
mapeamento no servidor, e não no documento. Os principais recursos associados a esta
funcionalidade incluem:

• O armazenamento centralizado de mapeamentos que contém informações atualizadas
sobre os conceitos, contextos e unidades mencionados no documento. Apenas os
valores de fato estão armazenados com o documento, a perda de dados específicos do
conceito é minimizada.

• A preparação dos dados para a geração da instância é mais rápida.

• O contexto e as unidades de fatos podem ser alterados independentemente do
documento original.

• Você pode criar fatos não associados ao conteúdo do documento (por exemplo, valores
"nulos").

• O Disclosure Management valida a compatibilidade entre o tipo de período de um
conceito e o tipo de período de um contexto no momento do mapeamento (antes da
geração e validação da instância).

• É executada uma validação organizada de compatibilidade entre dimensões e itens
principais.

• Vários mapeamentos no mesmo valor já estão disponíveis.

• Uma solicitação permite que você selecione uma ou várias origens para o mapeamento
de um item.

Os contextos, as unidades e as notas de rodapé poderão ser mapeados após os dados
estarem no documento do Office, mas esses mapas persistem somente no nível de
documento ou relatório.

Navegando entre o Smart View e o Disclosure Management

O Disclosure Management é uma extensão do Smart View. É possível trabalhar com
componentes do Disclosure Management (Gerenciador de Relatórios e Ferramenta de

Mapeamento) no Smart View usando o ícone "Alternar para"  sempre que estiver
conectado ao Disclosure Management.

Para trabalhar com os componentes do Disclosure Management, no Smart View, selecione

Panel localizado na faixa. No painel do Smart View, selecione  e, em seguida,
Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management ou Gerenciador de Relatórios
do Disclosure Management.

Para trabalhar com todo o produto Disclosure Management, clique na guia Disclosure
Management.

Para trabalhar com todo o programa Smart View, clique na guia Smart View. Consulte Guia
do Usuário do Oracle Smart View for Office
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Navegando na Ferramenta de Mapeamento
Quando você abre a ferramenta de mapeamento Disclosure Management no Oracle
Smart View para Office, uma guia é exibida para cada um dos cinco elementos de
taxonomia, bem como as guias Revisar e Validar:

 

 

• Concept — Navegue, pesquise e selecione conceitos de taxonomia para
mapeamento para dados do demonstrativo financeiro. Consulte Sobre Conceitos
de Taxonomia XBRL.

• Context — Crie, edite e selecione definições de contexto XBRL que oferecem
informações sobre a entidade de negócios, um intervalo de tempo e outros
detalhes opcionais para um fato XBRL. Um contexto pode ser mapeado para fatos
XBRL. Consulte Sobre Contextos XBRL.

• Unit — Crie, edite e selecione definições de unidade XBRL que definem a medida
representada pelos dados numéricos. As unidades podem ser mapeadas para
fatos numéricos XBRL. As unidades não podem ser mapeadas para dados não
numéricos. Consulte Sobre Unidades XBRL.

• Footnote — Crie, edite e selecione detalhes de texto explicativo sobre dados
específicos no relatório. Consulte Sobre Notas de Rodapé.

• Variable — Crie, edite e exclua Variáveis Estáticas e de Referência. Consulte 
Sobre Variáveis.

• Review — Abre um painel de revisão que mostra mapeamentos XBRL definidos
no documento. Consulte Revisando os Mapeamentos.

• Validate—fornece validação XBRL e EDGAR. Isso permite a validação de
documentos antes da geração. Se ocorrer um erro, uma mensagem é exibida na
guia Validate e o local no documento onde o erro ocorreu ficará destacado.
Consulte Validando com Suporte a Regras.

Nota:

Dependendo da largura da Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management, não é possível exibir todas as sete guias. Por padrão,
somente os primeiros quatro itens são exibidos. É possível navegar entre
guias não exibidas clicando na seta no canto esquerdo ou direito da
Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management e selecionando a
guia desejada. A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management
também pode ser redimensionada para exibir todas as guias.

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Navigating the Disclosure
Management Mapping Tool in Narrative Reporting Cloud.
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 Vídeo Navigating the Disclosure Management Mapping Tool in Narrative Reporting
Cloud.

Sobre Conceitos de Taxonomia XBRL
Use a guia Concept para selecionar uma taxonomia, navegar, pesquisar e selecionar
conceitos de taxonomia para mapeamento de dados de demonstrativo financeiro. Um
conceito ou elemento de taxonomia (usado de maneira intercambiável) refere-se a um
membro definido em uma taxonomia. Por exemplo, o conceito Lucro Bruto é definido em
uma taxonomia. A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management processa
conceitos de taxonomia em uma estrutura de exibição em árvore (mostrando seus
relacionamentos pai-filho). A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management
permite que os conceitos de taxonomia sejam mapeados para os dados em um documento
do Microsoft Office.

Selecionando Taxonomias

O administrador registra as taxonomias disponíveis na Ferramenta de Mapeamento do
Disclosure Management.

O Disclosure Management suporta mapeamentos de uma taxonomia para cada relatório do
Disclosure Management. Um relatório principal do Disclosure Management representa o
conjunto de relatórios e doclets.

Quando os usuários alteram uma taxonomia, eles são solicitados a confirmar a mudança. Se
a alteração for confirmada, os mapeamentos consistentes com a taxonomia original
permanecerão intactos, enquanto os não correspondentes não serão mais aplicáveis e não
ficarão mais visíveis. Para obter maiores informações, consulte Alterando uma Taxonomia.

Se uma taxonomia já tiver sido anexada a um relatório do Disclosure Management, ela será
aberta automaticamente com o documento no log-in.

Para selecionar uma taxonomia:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. No menu Ações, escolha Selecionar Taxonomia.

5. Selecione uma taxonomia e clique em OK.

O nó de taxonomia no nível mais alto é exibido no painel Taxonomia.
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Nota:

Se mais de uma célula for selecionada para uma determinada tabela e o
tipo de conceito fica elegível para a marcação do grupo (com base nas
regras do lado do servidor para o tipo de conceito correspondente) será
exibida a caixa "Deseja mapear a tabela inteira". Se você selecionar
Sim, um mapeamento será criado para as células selecionadas, se
selecionar Não, serão criados mapeamentos separados para cada
célula.

Para processar uma tabela XBRL do Microsoft Word, selecione a opção
Rich Text no aplicativo. Ela é acessada abrindo a guia Review na IU da
Ferramenta de mapeamento. Selecione o valor mapeado na IU (observe
os botões de opção na parte inferior da IU para seleção do usuário do
formato desejado). Além disso, para concluir o processamento de uma
tabela XBRL do Microsoft Word (tags de bloco de texto de nível 3), é
necessário que o usuário também selecione os caracteres de texto
imediatamente precedentes à tabela, como um título de tabela ou uma
frase fora da tabela, de forma que a tabela seja identificada
corretamente.

Alterando o Idioma da Taxonomia

As taxonomias podem ser mostradas em diferentes rótulos de idiomas localizados
com base nos idiomas criados pelo autor da taxonomia. Quando outro idioma é
selecionado, todos os rótulos relacionados à árvore de conceito e suas diversas
exibições, pesquisa e detalhes refletem o idioma selecionado.

Também é possível mostrar taxonomias por "Nome". A opção "Nome" mostra o nome
XBRL exclusivo que foi definido para um conceito. A opção "Nome" é útil para os
usuários que preferem visualizar os conceitos de taxonomia em seu nome XBRL
fornecido, e não em seus rótulos localizados.

Para alterar o idioma da taxonomia:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a
guia Concept.

4. Com uma taxonomia aberta, clique no menu suspenso localizado na faixa do
painel e selecione um código de idioma ou o Nome para exibir os nomes de
taxonomia XBRL.
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Nota:

Para selecionar uma taxonomia, clique em Ações, em seguida, Selecionar
uma Taxonomia.

O Disclosure Management não é certificado para os seguintes idiomas:
Bidirecional e usos Árabes.

Exibições de Taxonomia

As exibições de taxonomia e de estrutura em árvore são definidas na taxonomia. O
Disclosure Management apresenta cinco exibições (Apresentação, Definição, Dimensão,
Cálculo ou Tupla) que podem ser exibidas na guia Concept do painel da Ferramenta de
Mapeamento do Disclosure Management. Você visualiza uma exibição para uma
taxonomia ativa na lista suspensa (localizada na extremidade direita da guia Concept).

A seguir, estão as principais características das exibições disponíveis:

• Exibição Apresentação – A exibição Apresentação é um tipo de relacionamento que é
um linkbase de apresentação (arquivo de relacionamento que define como os conceitos
se relacionam entre si no modo de apresentação em uma taxonomia). Ela oferece uma
organização hierárquica dos elementos de pai para filho. Em alguns casos, a hierarquia
da apresentação tem uma representação semelhante ao seu relatório financeiro.

• Exibição Definição – A exibição Definição contém vários relacionamentos
multidimensionais na taxonomia. Ela descreve como os elementos se relacionam uns
com os outros. Em geral, ela representa o linkbase de definição da sua taxonomia.

• Exibição Dimensão – A exibição Dimensão é exibida em uma lista simples. Após a
seleção de uma exibição, o painel superior mostra os itens principais definidos na
taxonomia ativa. O primeiro painel exibe "Dimensões Padrão". Na exibição, o painel
"Membros de Dimensão" aparece no painel inferior da guia Concept.

Quando você seleciona um item principal no painel superior, o painel Membros da
Dimensão (painel inferior) é atualizado para exibir a árvore de dimensão que representa
os domínios atribuíveis e os membros de domínio relacionados ao item principal
selecionado.

Quando você seleciona o item de dimensão padrão, a guia Dimension Members é
atualizada para exibir as dimensões padrão atribuíveis a todos os membros de
taxonomia.

Nota:

Para as exibições Apresentação, Definição e Dimensão, quando você
seleciona um item principal no painel superior, o painel inferior é atualizado
para exibir a árvore que representa os domínios atribuíveis e os membros de
domínio relacionados ao item principal selecionado.

Quando você seleciona o item de apresentação, definição ou dimensão
padrão, a guia members é atualizada para exibir as dimensões padrão
atribuíveis a todos os membros de taxonomia.

• Exibição Cálculo – Uma organização hierárquica dos conceitos que indica
relacionamentos de cálculo e como diferentes conceitos se relacionam entre si por meio
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de sumarizações. Os totais são os nós pai e os colaboradores são representados
como nós folha. Os conceitos são exibidos com indicadores de débito e crédito e
os indicadores de peso ao lado de cada item. Essas informações também são
exibidas na guia Details.

• Exibição Tupla – Uma tupla XBRL é um conjunto de conceitos relacionados.
Uma tupla permite que esses conceitos sejam reportados como um agrupamento,
de forma que vários agrupamentos diferentes dos mesmos conceitos podem ser
reportados. As tuplas também podem incluir tuplas aninhadas, embora talvez não
exista uma dependência circular.
 

 

Para alterar para as exibições de taxonomia:
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1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. Com uma taxonomia aberta no painel Taxonomia, clique em .

5. Selecione uma exibição a ser usada para ver a taxonomia.

Alterando as Exibições de Taxonomia

Ao trabalhar com uma taxonomia, você pode examinar a estrutura da taxonomia a partir de
várias perspectivas ou exibições. O Disclosure Management fornece várias exibições para
mostrar uma taxonomia. A estrutura e o número de conceitos mostrados em uma exibição
dependem do designer de especificações. Um conceito mostrado em uma determinada
exibição pode não aparecer em outra. Além disso, um conceito pode aparecer várias vezes
na mesma exibição.

Para alterar a exibição:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia Concept.

4. Com uma taxonomia aberta, clique em  e, em seguida, selecione uma exibição de
taxonomia.

Exibição Apresentação

A exibição Apresentação organiza conceitos na taxonomia nas hierarquias pai-filho.
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Exibição Cálculo

A exibição Cálculo organiza conceitos por relacionamentos de adição e subtração
entre conceitos numéricos. Os cálculos XBRL representam meramente a adição e a
subtração entre conceitos cujos valores compartilham as mesmas referências de
contexto (ponto no tempo) e unidade (medida).
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Exibição Definição

A exibição Definição contém uma variedade de relacionamentos diversos dentro da
taxonomia. Em geral, é usada para representar os relacionamentos de dimensão.
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Exibição Dimensão

A exibição Dimensão organiza conceitos que são itens principais e têm
dimensionalidade XBRL. A exibição Dimensão avalia os itens principais disponíveis,
hipercubos, dimensões, domínios e membros de domínio em uma taxonomia.

Nota:

A exibição de dimensão não é definida em uma taxonomia; em vez disso,
ela é uma exibição fornecida pelo Disclosure Management disponível a
todas as taxonomias que usam dimensões XBRL.
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Exibição Tupla

Organiza conceitos por relacionamentos de tupla. As tuplas são um grupo de conceitos
relacionados que contêm vários valores. Um membro de tupla individual sozinho não pode
fornecer informações relevantes suficientes; entretanto, um grupo de membros de tupla
fornece informações mais completas.
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Nota:

A exibição de tupla não é definida em uma taxonomia; em vez disso, ela é
uma exibição fornecida pelo Disclosure Management disponível a todas as
taxonomias que usam tuplas XBRL.

 

 

Capítulo 7
Navegando na Ferramenta de Mapeamento

7-14



Mapeando Conceitos

O mapeamento permite correlacionar conceitos de taxonomia a dados do demonstrativo
financeiro. O mesmo item pode ser mapeado várias vezes para criar vários valores de fato.

Para mapear um conceito de taxonomia para os dados em um documento do Microsoft
Office (mapeamento no nível de relatório/documento):

1. Destaque o ponto de dados a ser mapeado.

Para selecionar vários pontos de dados nas células de tabela do Excel, pressione Ctrl +
Shift. Uma palavra, uma sentença ou um parágrafo com texto sem formatação no
Microsoft Word pode ser selecionado.

Para tabelas do Microsoft Word, é necessário selecionar o valor de dados ou várias
células antes do mapeamento.

É possível mapear os conceitos de taxonomia arrastando no Microsoft Word ou Excel.

2. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, clique na guia

Concept, selecione um conceito de taxonomia e, em seguida, clique em .

Quando um mapeamento em nível de relatório/documento é criado, a célula ficará com
sombreamento amarelo.

Para mapear um conceito de taxonomia para uma célula de dados de um documento do
Office do Smart View:

1. No documento, destaque o membro (rótulo de metadados).

2. Na faixa do Smart View, selecione Panel e, no painel, clique no menu suspenso Switch
to e selecione a guia Concept.

3. Navegue para o conceito de taxonomia no painel Taxonomia e clique em .

Dica:

Para evitar erros ao marcar um parágrafo que tenha uma tabela imediatamente
abaixo sem uma alimentação de linha entre eles, insira uma alimentação de linha
entre o parágrafo e a tabela antes de marcá-lo, inclua o texto acima da tabela (por
exemplo, um título), e estenda o intervalo da tag até depois da tabela (por exemplo,
inclua um espaço ou alimentação de linha após a tabela).

Consulte também Marcando Origens de Dados Indiretas.

Removendo os Conceitos Mapeados

É possível remover um mapa de conceito de taxonomia de um ponto de dados em um
documento do Office. Caso a sua seleção inclua dois ou mais pontos de dados mapeados, a
caixa de diálogo Remove Mappings listará os mapeamentos associados dos pontos de
dados.

Para remover um conceito mapeado de um ponto de dados em um documento do Office:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. Na lista de taxonomias, selecione um conceito XBRL.

5. Clique no botão Remover Mapeamento .

6. A caixa de diálogo Remove Mappings é exibida, por linha, uma lista de valores
que são mapeados com o conceito XBRL selecionado.

7. Selecione as linhas que você deseja excluir e clique em .

Nota:

Para reverter a linha excluída, selecione .

8. Selecione OK.

Se o conceito tiver dimensões XBRL associadas, elas também serão removidas
do repositório de mapas.

Nota:

A remoção de um conceito mapeado, clicando em OK não pode ser
desfeita, e você deve remapear o conceito XBRL para recriar a associação
de conceito de taxonomia.

Mapeamento Rápido

Use recurso Mapeamento Rápido para mapear o conceito, contexto e unidade ao
mesmo tempo, em vez de alternar entre as guias Concept, Context e Unit individuais
ao mapear. Além disso, você pode criar contextos e unidades globais que podem ser
usados no Microsoft Excel e Word.
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Para aplicar um mapeamento rápido:

1. Navegue até o conceito de taxonomia no painel Taxonomia e clique em .

2. Na lista suspensa Contexto, selecione o contexto.

3. Na lista suspensa Unidade, selecione a unidade.

4. Selecione o ponto de dados a ser mapeado.

Para selecionar vários pontos de dados nas células de tabela do Excel, pressione Ctrl +
Shift. Uma palavra, uma sentença ou um parágrafo com texto sem formatação no
Microsoft Word pode ser selecionado.

Para tabelas do Microsoft Word, é necessário selecionar o valor de dados ou várias
células antes do mapeamento.

É possível mapear os conceitos de taxonomia arrastando no Microsoft Word ou Excel.

5. Clique em  para mapear o conceito.

Mapeando Valores NULOS

Você pode atribuir um valor "nulo" no Disclosure Management destacando e mapeando um
espaço ou célula em branco no Microsoft Word ou Excel. Assim que o valor nulo for
atribuído, uma nova entrada aparecerá no modo de Revisão com um "‒" no campo Valor
Mapeado. Fatos reportados com o conteúdo de um valor nulo indica que o valor é
desconhecido ou não se aplica ao elemento. No Esquema XML, os fatos reportados com o
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conteúdo de um valor nulo têm atribuídos um atributo ""true"", como no exemplo a
seguir: <us-gaap:AccountsReceivableNetCurrentcontextRef=""I-2010""
precision=""INF"" unitRef=""USD"" xsi:nil=""true""/>
 

 

Atualizando as Taxonomias

A atualização de uma árvore de taxonomia recupera o conteúdo mais recente do
servidor do Disclosure Management.

Para atualizar a árvore de taxonomia, selecione .

Exibindo Detalhes do Conceito

Detalhes sobre um conceito de taxonomia selecionado estão disponíveis no painel
Concept Details da Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management.
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Essas informações refletem as propriedades relacionadas ao conceito selecionado, como
Label, Name ou Data Type.

Nota:

Algumas propriedades são opcionais.

 

 
Para exibir a guia Concept Details. Clique em  localizado diretamente abaixo da barra de
rolagem horizontal da guia Concept.

Tabela 7-1    Campos e Descrições do Painel Detalhes do Conceito

Campo Descrição

Rótulo Identifica o nome legível referente ao conceito.
Nome Identifica o nome exclusivo de um conceito em

uma taxonomia. Cada conceito tem um nome
padrão que é igual ao nome do conceito e é
exclusivo na taxonomia.

Tipo de Dados Identifica o formato de dados esperado que
pode ser associado ao conceito (como
numérico ou string).

Abstrato Não é possível usar um conceito abstrato para
mapear dados em um relatório ou documento.

Tipo de Período Um atributo de um conceito que mostra se o
conceito é relatado em um período de instante
ou duração. O tipo de período do conceito deve
corresponder à definição de tipo de período
em um contexto. Por exemplo, um contexto
definido como "instante" não pode ser
associado a um conceito de taxonomia cujo
tipo de duração seja "duração".

Saldo Um atributo opcional que identifica o saldo
associado a um valor numérico. Valores
possíveis: crédito ou débito.
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Tabela 7-1    (Cont.) Campos e Descrições do Painel Detalhes do Conceito

Campo Descrição

Tupla Fatos contendo vários valores e identificados
por um único conceito XML que possui itens
aninhados. Um membro de tupla sozinho não
pode fornecer informações relevantes
suficientes; entretanto, um grupo de membros
de tupla fornecerá as informações necessárias.
Por exemplo, o conceito de tupla "endereço da
empresa" pode ser composto pelos seguintes
membros de tupla: "Nome", "Rua", "Cidade",
"Estado", "CEP" e "País". Um único membro de
tupla sozinho (como "Cidade") não é suficiente
para descrever o conceito "endereço da
empresa". A Ferramenta de Mapeamento do
Disclosure Management fornece uma "exibição
de tupla" na guia Concept que mostra todas as
tuplas definidas em uma taxonomia.

Grupo de Substituição Uma entidade XSD (esquema XML) que
permite a implementação de uma estrutura de
herança múltipla. Muitos grupos de
substituição estão disponíveis no XBRL e
podem ser definidos nas taxonomias do
regulador, se desejar.

Documentação Identifica todas as citações específicas usadas
para fornecer mais documentação sobre o
conceito.

Alterando uma Taxonomia

No Disclosure Management, somente uma taxonomia pode ser associada a um
documento do Office; no entanto, é possível alterar a taxonomia associada a um
documento do Office. Antes de executar essa ação, considere cuidadosamente as
consequências.

Quando você altera uma taxonomia em um documento, o Disclosure Management
verifica se alguns mapas de taxonomia existem no documento do Office. Se um mapa
de taxonomia existir, o seguinte aviso será exibido: "A alteração da taxonomia
associada a este documento pode causar a perda dos mapas existentes. Tem certeza
de que deseja alterar a taxonomia?"

Caso opte por alterar a taxonomia, os seguintes processos ocorrerão:

• Todos os mapeamentos de conceitos total são atualizados, e o namespace de
cada elemento é alterado da taxonomia de origem para o destino. Se qualquer
mapeamento for inválido (referenciado como "conceitos incompatíveis"), os
mapeamentos serão relatados como erros durante a validação.

• Os contextos, as unidades e as notas de rodapé são retidos (as definições e os
mapas permanecem intactos, porque são salvos com o documento).

Se nenhum mapeamento de taxonomia foi efetuado no documento, não será
necessária a confirmação de usuário e a taxonomia poderá ser alterada. A
Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management não processará
automaticamente a nova taxonomia selecionada pelo usuário.
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Pesquisando Conceitos de Taxonomia

Quando estiver trabalhando com taxonomias que têm milhares de conceitos, você poderá
pesquisar conceitos por rótulo de conceito e filtros adicionais (nome do conceito, tipo de
data, abstrato e tipo de período).

Para pesquisar conceitos de taxonomia:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. Na guia Concept, selecione .

 

 

5. Em Rótulo, informe um nome para o conceito. Por exemplo, para pesquisar conceitos
relacionados a despesas, informe "Despesa".

6. Opcional: No Nome, informe o identificador exclusivo do conceito.

7. Opcional: Em Tipo de Dados, selecione o tipo de dados associados ao conceito. O
conjunto de valores depende dos tipos definidos no escopo da taxonomia.

As opções são:

• All

• None

• (com base na taxonomia, vários tipos serão exibidos na lista suspensa)

8. Opcional: Em Abstrato, selecione o atributo abstrato verdadeiro ou falso de um
conceito.

As opções são:

• All

• False
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• True

9. Opcional: Em Tipo de Período, selecione o tipo de período associado ao
conceito.

As opções são:

• All

• None

• Duration

• Instant

10. Clique em OK.

Os resultados da pesquisa são mostrados na guia Search Results.

 

 
A guia Search Results sempre pode ser exibida clicando em  localizado
diretamente abaixo da barra de rolagem horizontal.

Sobre Contextos XBRL
No documento da instância, o contexto oferece um identificador exclusivo para a
combinação de entidade, esquema e períodos de relatório atribuída a um fato ou valor
do relatório. Junto com o conceito de taxonomia, o contexto define o valor do fato e
permite que XBRL interprete o valor de fato em relação a outros valores. O contexto
pode ser aplicado às informações numéricas e não numéricas. Os contextos são
necessários para cada conceito de taxonomia mapeado.

Adicionando Contextos XBRL

Para adicionar um contexto XBRL:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. Clique em .

5. Em Nome, informe um nome para a entidade de negócios, instituição ou
empresa.
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Esse valor não persiste nos documentos de instância.

6. Em ID da Entidade, informe um identificador exclusivo para a entidade de negócios ou
institucional.

7. Em Esquema, especifique informações contextuais sobre o fato.

Em geral, esse valor é um URL.

Especifica uma referência à autoridade de nomenclatura para o ID da entidade. Por
exemplo, é possível especificar que o contexto faz referência à estrutura US GAAP.

8. Em Tipo, selecione o intervalo de tempo que o fato representa.

Cada conceito de taxonomia tem um atributo de tipo de período. Na associação de um
contexto a um conceito de taxonomia, os tipos de período devem corresponder.

Opções

• Instante – Usada para conceitos de "ponto no tempo", como contas de Balanço
Patrimonial.

• Duração -- Representa um fluxo de tempo, como Lucro e Perda ou demonstrativo de
Fluxo de Caixa.

9. Em De, clique no ícone Selecionar Data -  - para selecionar o período inicial do
período de relatório.

Ao informar a data, use o formato xx/xx/xxxx. O formato de data assume como padrão a
localidade atual do navegador. Por exemplo, se a localidade do navegador estiver
definida para uma localidade europeia, os dados serão informados como "dd/mm/aaaa",
mesmo quando se tratar de uma taxonomia US GAAP.

10. Em Até, selecione o ícone Selecionar Data -  - para selecionar o período final do
período de relatório.

Este campo é ativado somente quando o tipo de contexto é "Duração".

Ao informar a data, use o formato xx/xx/xxxx. O formato de data assume como padrão
a localidade atual do navegador. Por exemplo, se a localidade do navegador estiver
definida para uma localidade europeia, os dados serão informados como "dd/mm/aaaa".

11. Clique em OK.

O contexto é adicionado ao painel Listagem de Contextos e também à guia Details
correspondente.

Mapeando Contextos

Para mapear um ponto de dados para um contexto XBRL no documento do Office (nível de
relatório/documento ou grade de função no Oracle Smart View for Office:

1. Selecione o ponto de dados a ser mapeado.

Para selecionar vários pontos de dados nas células de tabela do Excel, pressione Ctrl
+ Shift. Uma palavra, uma sentença ou um parágrafo com texto sem formatação no
Microsoft Word pode ser selecionado.

Para tabelas do Microsoft Word, é necessário selecionar o valor de dados ou várias
células antes do mapeamento.

É possível mapear os contextos arrastando no Microsoft Word ou Excel.
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2. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, guia

Concept, selecione um conceito de XBRL e clique em .

O ponto de dados mapeado é destacado em amarelo.

Removendo Contextos Mapeados

É possível remover um contexto mapeado de um documento do Office. A exclusão de
um contexto afeta os mapeamentos existentes que estão associados ao contexto
excluído.

Nota:

A remoção de um contexto mapeado não pode ser desfeita, e você deve
remapear o contexto XBRL para recriar o mapeamento.

Para remover um contexto mapeado de um ou vários pontos de dados em um
documento do Office:

1. Selecione os pontos de dados mapeados.

2. Selecione o botão Remover Mapeamento - . A caixa de diálogo Remove
Mapping é exibida.

3. Clique no ícone Remover ( ) localizado ao lado do contexto mapeado.

4. Clique em OK.

Atualizando Contextos

A alteração de uma definição de contexto afeta todos os mapeamentos existentes
associados ao contexto modificado.

Para atualizar um contexto:

1. No painel Listagem de Contextos, selecione o contexto e clique em .

2. Atualize os detalhes do contexto de acordo com a necessidade e selecione OK.

Excluindo Contextos

É possível remover um contexto XBRL dos dados em um documento do Office. Ao
excluir um contexto, você remova os mapas de documentos existentes que
correspondem ao "contexto base" e às dimensões associadas ao contexto.

Para remover um contexto:

1. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, no painel
Context, selecione o contexto a ser removido.

2. Clique em .

3. Clique em OK para confirmar.
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Pesquisando Contextos

Use o recurso Pesquisa no painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management para localizar o contexto por nome, tipo ou período inicial/final para o
documento atual.

Para pesquisar um contexto selecionado:

1. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, guia Context, campo
Lookup, informe um valor de contexto:

Tipos de valores disponíveis:

• Nome do contexto

• Tipo de contexto

• Período inicial

• Período final

2. Clique em  para pesquisar contextos desse ponto para cima na listagem ou em 
para pesquisar contextos desse ponto em diante.

Quando o contexto é encontrado, ele é destacado no painel Listagem do Contexto.

Exibindo Detalhes do Contexto

Os detalhes do contexto são mostrados no painel Detalhes do Contexto de um contexto de
taxonomia selecionado. Essas informações refletem as propriedades relacionadas ao
contexto selecionado, como nome, ID da entidade, tipo e períodos de/para.

Tabela 7-2    Campos e Descrições do Painel Detalhes do Contexto

Campo Descrições

*Nome Especifique o nome ou o rótulo do contexto.
Esse nome não é mantido para documentos de
instância. Obrigatório.

*ID da Entidade Especifique uma identificação exclusiva para a
entidade, empresa ou instituição. O ID da
entidade descreve qualquer contexto
diferente. Para arquivamentos da SEC, informe
um número de CIK da empresa na SEC.

Nota:

Se o documento de
instância tiver
apenas uma
associação de
empresa, não
inclua o nome da
empresa no campo
de ID da entidade.
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Tabela 7-2    (Cont.) Campos e Descrições do Painel Detalhes do Contexto

Campo Descrições

*Esquema Especifica uma referência à autoridade de
nomenclatura para o ID da entidade. Em geral,
esse valor é um URL. Por exemplo, é possível
especificar que o contexto faz referência à
estrutura US GAAP.

*Tipo Especifique o período em que o fato é
relevante. As opções válidas são:
• Instantâneo — Dados específicos (por

exemplo, 28/11/2009)
• Duração -- Um período com datas inicial e

final definidas (por exemplo, 28/11/2009 a
28/05/2010)

• Para Sempre -- Não tem restrição de data
ou de período

*De Especifique a data inicial do período de
relatório. Informe a data no formato xx/xx/
xxxx. Para selecionar uma data no Calendário,

clique em .
O formato de data assume como padrão a
localidade atual do navegador. Por exemplo, se
a localidade do navegador estiver definida
para uma localidade europeia, os dados serão
informados como "dd/mm/aaaa", até mesmo
em uma taxonomia US GAAP.

Para Especifique a data final do período de
relatório. Informe a data no formato xx/xx/
xxxx. Para selecionar uma data no Calendário,

clique em .
O formato de data assume como padrão a
localidade atual do navegador. Por exemplo, se
a localidade do navegador estiver definida
para uma localidade europeia, os dados serão
informados como "dd/mm/aaaa", até mesmo
em uma taxonomia US GAAP.

Sobre Unidades XBRL
No documento de instância, cada valor numérico deve especificar sua unidade de
medida. A unidade de medida pode ser uma unidade de medida simples mostrada
como um valor de medida único (código monetário ou de moeda) ou uma proporção
de produtos de unidades de medidas. A proporção é descrita com um elemento de
divisão que contém um numerador e um denominador. Exemplos de uma unidade
simples são USD (dólar americano), CAD (dólar canadense), quilogramas, FTE (Full-
Time Equivalents), metros ou ações. Uma proporção de produtos poderia ser, por
exemplo, euros por ação (numerador: EUR; denominador: ações).

Adicionando Unidades XBRL

Para adicionar uma unidade:
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1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

4. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Unit.

5. Clique em .

6. Em Nome, insira o nome da unidade.

7. Em Medida, selecione o tipo de unidade ou informe um tipo de unidade.

O  exibe uma lista de tipos de unidade.

8. Se você tiver selecionado uma proporção de produtos de unidades de tipo de unidade de
medidas no campo Medida, marque Dividir por e, em seguida, especifique o
denominador em Denominador.

9. Clique em OK.

A tabela a seguir fornece mais informações os campos de entrada Unidade.

Tabela 7-3    Campos e Descrições do Painel da Unidade

Campo Descrição

*Nome Informe um rótulo para a unidade. Por
exemplo, informe USD para dólares
americanos ou EUR para euros. Esse valor não
persiste nos documentos de instância.
Obrigatório.

Medida Selecione a unidade em que os itens
numéricos foram medidos; por exemplo,
dólares, ações, euros ou dólares por ação.
• Os valores de moeda devem ter tipos de

unidade de moeda reconhecidos pelo ISO
4217 do padrão International Standards
Organization. Para obter mais
informações, consulte: http://
www.iso.org/iso/home.html que se torna
válido no momento da realização da
medição.

• Os valores das ações devem ter a unidade
de medida "ações".

• As taxas, as porcentagens e as proporções
que não têm valores multiplicados por um
número e que são mostradas usando um
tipo de dados puro ou de porcentagem
devem ter a unidade de medida "pura".
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Tabela 7-3    (Cont.) Campos e Descrições do Painel da Unidade

Campo Descrição

Dividir por Opcional: Ativa a divisão de valores medidos
usando a medida mostrada no campo
Denominador.

Denominador Opcional: Selecione a medida que funciona
como o divisor da medida mostrada no campo
Medida. Por exemplo, se "iso4217:USD" estiver
no campo Medida, você poderá selecionar
"ações".

Mapeando Unidades

Para mapear um ponto de dados no documento do Office (nível de relatório/
documento ou grade de função no Oracle Smart View for Office):

1. Selecione o ponto de dados a ser mapeado.

Para selecionar vários pontos de dados em células de tabela do Microsoft Excel,
pressione Ctrl + Shift.

Uma palavra, uma sentença ou um parágrafo com texto sem formatação no
Microsoft Word também pode ser selecionado.

Para tabelas do Microsoft Word, é necessário selecionar o valor de dados ou
várias células antes do mapeamento.

É possível mapear unidades arrastando-as no Microsoft Word ou Excel.

2. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, clique na
guia Unit e selecione uma unidade da lista.

3. Clique em .

O ponto de dados mapeado é destacado.

Removendo Unidades Mapeadas

É possível remover uma unidade mapeada para um único ponto de dados ou vários
pontos de dados em um documento do Office.

Nota:

A remoção de uma unidade mapeada não pode ser desfeita, e você
precisará remapear o contexto XBRL para recriar o mapeamento.

Para remover uma unidade mapeada de um único ponto de dados ou vários pontos
de dados em um documento do Office:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia Unit.

4. Clique em  para exibir a caixa de diálogo Remove Mappings.

5. Selecione uma unidade mapeada e clique em .

6. Clique em OK.

Atualizando Detalhes da Unidade

Para atualizar uma unidade:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia Unit.

4. No painel Unit Listing, selecione a unidade e clique em  para exibir a caixa de
diálogo Unit.

5. Atualize os detalhes da unidade e clique em OK.

Excluindo Unidades

É possível remover uma unidade XBRL. A exclusão de uma unidade afeta todos os
mapeamentos existentes associados à unidade excluída; eles não terão mais uma
associação de unidade.

Para remover uma unidade:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Unit.

4. No painel Listagem de Unidades, selecione uma unidade.

5. Clique em .

6. Clique em Sim na mensagem de confirmação.

Pesquisando Unidades

Use o recurso Pesquisa para localizar uma unidade selecionada por nome de unidade,
medida, atributo dividir por ou valor de denominador.
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Para pesquisar uma unidade selecionada:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Unit.

4. No campo Lookup, informe a pesquisa por valor de unidade.

Valores disponíveis: nome da unidade, medida, atributo dividir por ou valor de
denominador.

5. Selecione  para pesquisar para cima na listagem ou  para pesquisar para
baixo na listagem.

A unidade localizada é destacada no painel listagem de Unidades.

Sobre Notas de Rodapé
Muitos relatórios de negócios regularmente incluem detalhes de texto explicativo
sobre dados de negócios no relatório; eles são conhecidos como notas de rodapé.
Notas de rodapé podem ser associadas a um ponto de dados em uma instrução
financeira mapeada para um conceito de taxonomia numérica. Por exemplo, uma nota
de rodapé está associada a US$ 1.000, que é mapeada para o conceito de taxonomia
numérica "Marketing e Distribuição", que tem o tipo de dados xbrli:monetaryItemType.

Adicionando Notas de Rodapé

Para adicionar uma nota de rodapé:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Footnote.

4. Selecione  para exibir a caixa de diálogo Footnote.

5. Em Nome, insira um nome descritivo para a nota de rodapé.

Por exemplo, se estiver adicionando uma nota de rodapé sobre receita, você
poderá informar o Reconhecimento da Receita.

6. Selecione Formatado para exibir as opções de formatação.

Consulte Tabela 1.

7. Em Idioma, selecione um idioma no menu suspenso.

8. Informe o texto da nota de rodapé no campo de entrada de texto.
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Por exemplo, você pode inserir o texto abaixo para Reconhecimento da Receita:

Derivamos receitas das seguintes origens: (1) software, que inclui receitas com nova
licença de software e atualizações de licença de software e suporte a produto, e (2)
serviços, que incluem receitas de consultoria, serviços sob demanda e educação. As
receitas com novas licenças de software representam taxas recebidas por conceder aos
clientes licenças de uso de nosso banco de dados, middleware e aplicativos, estando
excluídas as receitas provenientes de atualizações de licença de software, que estão
incluídas nas receitas de atualizações de licença de software e suporte a produtos.
Embora a base do reconhecimento das receitas de licença de software seja regida
substancialmente pelas cláusulas da Statement of Position No. 97-2, Software Revenue
Recognition (SOP 97-2), emitidas pelo American Institute of Certified Public Accountants,
usamos o discernimento e estimativas, no que se refere à determinação do valor das
receitas de softwares e serviços a ser reconhecido em cada período contábil.

9. Clique em OK.

Mapeando Notas de Rodapé

Para mapear um ou vários pontos de dados para uma nota de rodapé no documento do
Office (nível de relatório/documento ou grade de função no Oracle Smart View para Office):

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Abra o painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management e clique na
guia Footnote.

4. No documento, selecione o ponto de dados a ser mapeado.

Para selecionar vários pontos de dados nas células de tabela do Excel, pressione Ctrl +
Shift. É possível selecionar uma palavra, uma frase ou um parágrafo com o texto sem
formatação no Microsoft Word.

Para tabelas do Microsoft Word, é necessário selecionar o valor de dados ou várias
células antes do mapeamento.

É possível mapear notas de rodapé arrastando-as no Microsoft Word ou Excel.

5. Na guia Footnote, selecione a nota de rodapé que deseja mapear e clique em . O
ponto de dados mapeado é destacado.

Removendo Notas de Rodapé Mapeadas

É possível remover uma nota de rodapé mapeada de um único ponto de dados ou de vários
pontos de dados em um documento do Office.

Nota:

A remoção de uma nota de rodapé mapeada não pode ser desfeita, e você
precisará remapear o contexto XBRL para recriar o mapeamento.

Capítulo 7
Navegando na Ferramenta de Mapeamento

7-31



Para remover uma nota de rodapé mapeada de um único ponto de dados ou de vários
pontos de dados em um documento do Office:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Footnote.

4. Selecione  para exibir a caixa de diálogo Remove Mappings.

5. Selecione uma nota de rodapé mapeada e clique em .

Nota:

Você pode desfazer a ação clicando no ícone Redefinir . No entanto,
quando você clica em OK, a nota de rodapé removida não poderá ser
desfeita.

6. Clique em OK.

Atualizando Notas de Rodapé

Para atualizar uma nota de rodapé:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Footnote.

4. No painel de listagem da Footnote , selecione a nota de rodapé e clique em 
para exibir a caixa de diálogo Footnote.

5. Atualize os detalhes da nota de rodapé e clique em OK.

Excluindo Notas de Rodapé

É possível remover uma nota de rodapé XBRL. A exclusão de uma nota de rodapé
afeta todos os mapeamentos existentes associados à nota de rodapé excluída; eles
não terão mais uma associação de nota de rodapé.

Para remover uma nota de rodapé:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Footnote.

4. No painel de listagem do Notas de Rodapé, selecione a nota de rodapé a ser removida.

5. Clique em .

6. Clique em Sim na caixa da mensagem de confirmação.

Formatando Notas de Rodapé

É possível formatar uma nota de rodapé aplicando a formatação padrão de processamento
de texto, gerenciar recuos e espaços e formatar uma palavra, um número ou todo o
parágrafo.

Tabela 7-4    Opções de Formatação e Descrições de Nota de Rodapé

Ícone de Formatação Descrição

Tipo de Fonte

Tamanho da Fonte

Negrito

Itálico

Sublinhar

Assinar

Sobrescrito

Alinhar à esquerda

Desfazer

Refazer

Limpar Estilos

Modo de Edição de Rich Text

Modo de Edição de Código de Origem

Cor do Primeiro Plano

Cor de Fundo

Centralizar
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Tabela 7-4    (Cont.) Opções de Formatação e Descrições de Nota de Rodapé

Ícone de Formatação Descrição

Alinhar à direita

Justificar

Marcador

Lista Numerada

Recuo para a esquerda

Recuar

Adicionar Link (Inicia o prompt de Usuário do
Explorador)
Remover Vínculo

Pesquisando Notas de Rodapé

Use o recurso Pesquisa para localizar notas de rodapé.

Para pesquisar uma nota de rodapé:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Footnote.

4. Em Lookup, informe o nome da nota de rodapé.

5. Clique em  para pesquisar para trás na listagem ou clique em  para
pesquisar para frente na listagem.

A nota de rodapé correspondente é destacada no painel Nota de Rodapé.

Exibindo Detalhes da Nota de Rodapé

Os detalhes da nota de rodapé são mostrados no painel Detalhes da Nota de Rodapé
para uma nota de rodapé de taxonomia selecionada. Essa informação reflete o nome
e a descrição da nota de rodapé.

Tabela 7-5    Campos e descrições do painel Detalhes da Nota de Rodapé

Campo Descrição

Nome Exibe o nome da nota de rodapé, que não
persiste nos documentos de instância

Nota de Rodapé Exibe o texto da nota de rodapé
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Sobre Variáveis
As variáveis contêm um valor específico que pode ser usado várias vezes em relatórios do
Disclosure Management e nos doclets. É possível editar uma variável existente para exibir
um valor diferente em todos os lugares em que a variável está mapeada.

Um espaço reservado para uma variável é colocado em um relatório do Disclosure
Management ou em um doclet para indicar um mapeamento da variável. Quando o
documento/doclet é avaliado, o valor associado à variável substitui o marcador de espaço.
Há dois tipos de variáveis:

• Variável Estática: Uma Variável Estática é criada com qualquer valor definido pelo
usuário e mapeada no doclet/documento. As variáveis podem ser números, datas,
símbolos, strings etc. As Variáveis Estáticas são definidas em um local único com a guia
Variable. A variável é usada como um marcador de espaço para aquele texto em
qualquer local nos documentos. Quando avaliado, o marcador de espaço exibe o valor
da variável nas áreas mapeadas. Um exemplo útil de Variáveis Estáticas são as do
gerenciamento de dados. Considerando que a mesma data aparece em vários locais de
todo um arquivamento que deve ser individualmente atualizado durante o processo de
substituição, usando variáveis, apenas o valor da variável precisará ser alterado durante
a substituição. Variáveis estáticas podem ser editadas a partir de qualquer doclet
associado a um determinado relatório do Disclosure Management. As informações do
doclet original da variável estática são mantidas, independentemente de onde ela foi
editada. Por exemplo, se uma variável estática criada no doclet1 for editada em outro
doclet ou relatório do Disclosure Management, o valor da variável estática é atualizado e
a informações do doclet original são retidas.

• Variável de Referência: Uma Variável de Referência pode usar qualquer texto ou
imagem em um doclet/documento para criar uma referência. Depois que a variável for
criada, será possível mapear a variável para criar referência cruzada ou hiperlinks de
referência à página. Se o documento contiver um Índice, você pode usar variáveis de
referência para adicionar um texto de índice e números de páginas.

Criando uma Variável Estática

Para criar uma Variável Estática:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia

Variable. Clique em  e selecione Variável Estática.

4. No campo Name da caixa de diálogo Static Variable, informe um identificador exclusivo.
Por exemplo, CURR_YEAR. Não use caracteres especiais nem adicione espaços entre
palavras.

5. No campo Value, informe um valor. Por exemplo, 1º de abril de 2012.

6. Clique em OK para salvar a variável.

7. As variáveis são salvas na guia Variables.
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Criando uma Variável de Referência

As Variáveis de Referência são úteis para identificar as palavras-chaves, frases e
locais dentro de um documento. A variável de referência identifica um local ou uma
seleção de texto que você nomeia e identifica para referência futura.

Para criar uma variável de referência:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Selecione um texto, imagem ou dados no documento ou doclet.

3. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

4. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione

a guia Variable. Clique em  e selecione Variável de Referência.

5. O texto selecionado será preenchido no campo Value da caixa de diálogo
Reference Variable.

Nota:

Se os dados de uma grade forem selecionados, a variável é criada no
nível do documento, não no nível da origem de dados.

6. No campo Name, informe uma descrição exclusiva. Não use caracteres especiais
nem adicione espaços entre palavras.

7. Clique no Link para criar o link para o texto selecionado.

8. Clique em OK.

Localizando Variáveis de Referência

É possível exibir o local das variáveis de referência em um doclet e em um relatório
do Disclosure Management.

Para localizar variáveis:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variable.

4. Clique com o botão direito do mouse em uma variável de tipo de referência. A
caixa de diálogo Reference Variable é exibida.

5. Clique em Localizar. As variáveis de referência são destacadas no documento.
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6. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Reference Variable.

Mapeando Variáveis Estáticas

Depois de criar as variáveis estáticas, você poderá mapeá-las para um local dentro do
documento

Para mapear uma variável estática:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Selecione um local no seu documento no qual você deseja que a variável a ser exibida.

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variable para exibir a lista de variáveis. Para cada variável na lista, a coluna Tipo
transmite o tipo de variável anexado a ela - Estática ou de Referência.

4. Selecione uma listagem de Tipos estáticos e clique em .

5. As instruções de mapeamento são adicionadas à guia Details.

Mapeando Variáveis de Referência

As variáveis de referência podem ser mapeadas de diferentes formas - como referência
cruzada, referência de página ou hiperlink.

Mapeando Variáveis de Referência como Referência Cruzada

Depois de criar uma variável de tipo de referência, você poderá mapeá-la como referências
cruzadas. As referências cruzadas são usadas para referir texto ou imagens de uma parte do
documento para outro. Por exemplo, se você criar uma variável de referência com o nome
"Instrução de Operações", você poderá mapear esse texto para outro local como uma
referência cruzada. Na avaliação, o valor da variável de referência "Instrução de Operações"
é exibida no local mapeado.

Para mapear as variáveis de referência como referência cruzada

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Destaque o local do documento onde você deseja adicionar uma referência cruzada.

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variable para exibir a listagem de variáveis e procurar uma variável do tipo de
Referência. Você pode clicar no cabeçalho da coluna Tipo para agrupar a lista de
variáveis por tipo.

4. Destaque uma variável de referência e clique em  para exibir a caixa de diálogo Map
Variable.

5. Clique em Referência Cruzada para inserir o valor da variável de referência. Esta é a
configuração padrão.

6. Opcional. Clique em Inserir como Hiperlink para adicionar um link ao local da variável
de referência.

7. Clique em OK.
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Mapeando Variáveis de Referência como Referência de Página

A Referência de Página insere o número da página da variável de referência no local
mapeado. É possível selecionar uma variável de referência e mapeá-lo ao local
desejado. Por exemplo, é possível colocar o mapeamento no Índice. O resultado
gerado exibirá o número da página. Também é possível configurar um hiperlink para a
variável de referência, assim, ao clicar no número da página, você será vinculado à
variável de referência no documento.

Para mapear as variáveis de referência como referências de página

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Destaque o local do documento onde você deseja adicionar uma referência de
página.

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variable para exibir a listagem de variáveis e procurar uma variável do tipo de
Referência. Você pode clicar no cabeçalho da coluna Tipo para agrupar a lista de
variáveis por tipo.

4. Destaque uma variável de referência e clique em  - para exibir a caixa de
diálogo Map Variable.

5. Clique em Referência de Página para inserir a referência do número da página
do local da variável de referência.

6. Opcional. Clique em Inserir como Hiperlink para adicionar um link ao local da
variável de referência.

7. Clique em OK.

Mapeando Variáveis de Referência como Hiperlinks

É possível selecionar uma variável de referência em qualquer local no documento, em
seguida, usar o mapeamento de hyperlink para criar o texto que você deseja exibir no
local selecionado do documento. Por exemplo, no mapeamento de hiperlink, é
possível adicionar o texto "Clique Aqui" a ser exibido no documento que irá para o
local da variável de referência selecionada. Também é possível definir texto de dica
de tela que será exibido ao se passar o mouse sobre o local selecionado.

Para mapear hiperlinks às variáveis de referência:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Destaque o local do documento onde você deseja adicionar um hyperlink.

3. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Variable para exibir a listagem de variáveis e procurar uma variável do tipo de
Referência. Você pode clicar no cabeçalho da coluna Tipo para agrupar a lista de
variáveis por tipo.

4. Destaque uma variável de referência e clique em  para exibir a caixa de
diálogo Map Variable.
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5. Clique em Hyperlink.

6. No campo Text to display, informe o texto do hiperlink que você deseja exibir no seu
documento. Obrigatório.

7. No campo Screentip Text, digite o texto que você deseja exibir quando o usuário passar
o mouse sobre o texto selecionado.

8. Clique em OK.

Exibindo a Listagem de Variáveis

As variáveis podem ser exibidas no painel Variáveis da Ferramenta de Mapeamento do
Disclosure Management. As informações incluem:

• Nome - Nome da variável definido pelo usuário atribuído ao usuário. Não são permitidos
espaços.

• Valor – Para variável estática, o valor informado pelo usuário. No caso de variável de
referência, o valor selecionado do documento.

• Tipo - O tipo de variável - Estática ou de Referência.

• Local - O nome do doclet em que a variável foi criada.

Se a variável for criada no relatório do Disclosure Management, o nome do relatório será
mostrado.

Quando você clica em uma variável na lista, seu mapeamento é refletido no painel inferior.
As informações incluem:

• Valor - Usando o Word, a página e o número da linha onde o mapeamento está
localizado no documento. Com o Excel, a página e o local da célula (linha e coluna) onde
o mapeamento está localizado no documento.

• Tipo - No caso da variável de referência, os tipos de mapeamento exibidos - pode ser
Referência Cruzada, Referência de Página ou Hiperlink. No caso de variável Estática, o
tipo Variável Estática será exibido.

• Local - O nome do doclet onde o mapeamento foi criado.

Editando Variáveis

Para editar uma variável, selecione uma e clique em .

Capítulo 7
Navegando na Ferramenta de Mapeamento

7-39



• Se você selecionar uma variável estática, a caixa de diálogo Variável Estática
será exibida. Informe um novo campo Valor e clique em OK.

• Se você selecionar uma variável de referência, a caixa de diálogo Static Variable
será exibida. Clique em Localizar para exibir o local atual da variável de
referência no documento - o local fica realçado em amarelo. No documento, clique
em um novo local e na caixa de diálogo Link Variable, clique em Link. Clique em
OK

• Clique em  para atualizar os locais mapeados das variáveis.

Nota:

As variáveis de referência só devem ser editadas do doclet, onde elas
foram criadas.

Excluindo Variáveis e Removendo Mapeamentos de Variável

Ao excluir uma variável, você também exclui também todos os mapeamentos. Se
existir qualquer mapeamento da variável global excluída em um documento, ela será
removida automaticamente. Se uma variável for mapeada em vários doclets e a
variável for removida do relatório do Disclosure Management, a variável será
removida de todos os doclets.

É possível remover um mapeamento de variável em qualquer lugar em um relatório
do Disclosure Management ou em um doclet, independentemente de onde a variável
foi criada. A remoção de um mapeamento causa a remoção das informações de
variável desse local no documento.

Para excluir variáveis:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione Ferramenta de Mapeamento e,
em seguida, a guia Variables

3. Destaque uma variável, clique no menu suspenso Action e selecione Excluir.

Para excluir mapeamentos de uma variável:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione Ferramenta de Mapeamento e,
em seguida, selecione a guia Variables

3. Na guia Details, destaque um mapeamento de variável, clique no menu suspenso
Action e selecione Remover Mapeamento.

Exibindo Mapeamentos de Variável no seu Documento

É possível selecionar um mapeamento na guia Details para destacar o local de
mapeamento em um documento atual.

Para exibir mapeamentos:
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1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione Ferramenta de Mapeamento e, em
seguida, selecione a guia Variables.

3. Na guia Variables, clique em uma variável para exibir os mapeamentos na guia Details.

4. Siga um destes procedimentos para ver o mapeamento no documento:

• Clique duas vezes em um mapeamento de variável.

• Destaque um mapeamento de variável e clique em .

• Destaque vários mapeamentos de variável e clique em .

Avaliando Variáveis

Na faixa do Disclosure Management, é possível alternar entre o botão Mostrar Variáveis/
Avaliar Variáveis para exibir valores de variável ou definições de variável, respectivamente.
Há algumas limitações:

• Nos doclets do Microsoft Excel e do Word, as variáveis de referência da página não
podem ser avaliadas, pois o valor do número de página representa sua posição dentro
do escopo apenas do relatório do Disclosure Management. A referência de página avalia
corretamente a partir do relatório do Disclosure Management.

• Nos doclets do Microsoft Excel e do Word, clicar em uma variável de hiperlink no modo
avaliado só navegará para a localização apropriada se o destino do hiperlink estiver
dentro do mesmo doclet. Se o destino do hiperlink estiver em outro doclet, clicar no link
não terá efeito. Todos os hyperlinks estão vinculados corretamente a partir do relatório
do Disclosure Management.

• No relatório do Disclosure Management, todas as variáveis provenientes de todos os
doclets são avaliadas corretamente.

Sobre Dimensões
Uma dimensão é uma parte de um domínio padrão de um eixo de um hipercubo. Em
taxonomias, um membro de dimensão faz parte de um grupo de outros membros de
dimensão, que contêm uma dimensão ou um domínio padrão. Um hipercubo também é
conhecido como uma "Tabela". Por exemplo: Membros de dimensão existem sob uma
dimensão padrão, como: Brinquedos [Dimensão padrão], Bonecas [membro de dimensão],
Bastões [membro de dimensão] e Bolas [membro de dimensão]. O XBRL define dois tipos de
dimensão:

• Dimensões explícitas - O domínio e os membros são conhecidos. A estrutura de
detalhamento e o conteúdo são definidos explicitamente na taxonomia.

• Dimensões digitadas - Os membros de domínio são desconhecidos, incluindo a estrutura
de detalhamento e o conteúdo. Esses membros podem ser infinitos ou impraticáveis
para enumerar explicitamente na taxonomia.

É possível usar uma dimensão XBRL para adicionar conteúdo a um valor de medida. Ela
pode ser considerada como uma categorização ou segmentação de conceitos. As
dimensões XBRL usam categorias para descrever o resultado de um valor medido por meio
da ilustração de relacionamentos semânticos entre fatos e o modo como eles foram
segmentados. Por exemplo, se um conceito Receita contém uma dimensão Região e uma
dimensão Linha de produtos, você pode reutilizar essas dimensões para outros conceitos
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também. O conceito Receita deve escolher um valor de cada dimensão. De modo que
você não pode informar Receita sem informar qual Região ou qual Linha de produtos
é aplicável. Isso geraria um erro de validação. Algumas taxonomias especificam um
"padrão" que geralmente é o "domínio". Assim, um padrão para a dimensão Região
poderia ser "Todas as Regiões" e para a Linha de produtos seria "Todos os Produtos".
Com esses dois padrões em vigor, uma "Receita" informada sem dimensões
mapeadas explicitamente indicaria que você está informando "Receita" para "Todas
as Regiões" e "Todos os Produtos".

A seguinte imagem mostra a notação "Padrão" na guia Dimension Members:
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Nota:

Usando o texto de pesquisa na hierarquia da dimensão, é possível pesquisar por
qualquer dimensão atribuída a um conceito.

No processo de mapeamento, os membros de dimensão tornam-se associados a um
contexto XBRL. Portanto, o mapeamento de dimensão é associado ao mapa de conceito e
deve ser mapeado após o mapeamento do conceito para o valor de fato.

As dimensões XBRL não são iguais a dimensões em produtos Oracle Enterprise
Performance Management System, como o Essbase ou o Oracle Hyperion Financial
Management. Embora existam algumas similaridades conceituais, não existem
relacionamentos sistemáticos entre dimensões XBRL. As duas não devem ser confundidas.

Terminologia básica para dimensões XBRL:

• Hipercubo -- Expressa um conjunto de dimensões. O hipercubo define as associações
entre as dimensões e os itens principais.

• Item Principal — Um conceito que representa um item de linha em um relatório
financeiro. Quando um hipercubo está associado a um item principal, ele determina
quais dimensões podem ser aplicadas.

• Dimensão — A categoria com base na qual as informações são reportadas.

• Domínio e Membros de Domínio — Um conjunto de todos os membros de domínio
usados para expressar uma dimensão.

Mapeando Itens Principais

Assim que os itens principais são mostrados ao selecionar a exibição Dimensão na guia
Concept, mapeie itens principais da mesma forma que os conceitos de taxonomia regulares
são mapeados (das exibições Apresentação ou Cálculo). Observe que os itens principais
são listados também nas exibições de apresentação e cálculo.

Para mapear um item principal:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, confirme se a
exibição Dimensão está selecionada na guia Concept.

4. No documento, selecione o item principal a ser mapeado.

5. Na guia Concept, clique em .

Mapeando Domínio e Membros de Domínio

Após selecionar um item principal no painel superior, você pode mapear os domínios e
membros de domínio da árvore de dimensão no painel Membros de Dimensão. Ao mapear
domínios e membros de domínio, observe o seguinte:
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• Vários domínios e/ou membros de domínio podem ser mapeados de dimensões
diferentes para o mesmo valor de fato. Por exemplo, os usuários podem mapear
os membros de domínio "Soda" e "Nova Iorque" para o mesmo valor de fato.

• Não é permitido o mapeamento de vários membros de domínio da mesma
dimensão para o mesmo valor de fato. Por exemplo, não é possível mapear os
domínios "Leste" e "Oeste" da dimensão "Regiões" para o mesmo valor de fato.

• Os hipercubos e as dimensões são sempre abstratos e o Disclosure Management
não permite que você mapeie para os dados de documento do Office.

• Dimensões padrão - Algumas taxonomias especificam um "padrão" para uma
dimensão que é geralmente o domínio. Quando o padrão é o valor da dimensão
desejado, nenhum mapeamento de dimensão é necessário. Em vez disso, ele
será inferido. A seguinte imagem mostra uma notação padrão na guia Dimension
Members:
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Para mapear um domínio ou membro de domínio:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, confirme se a
exibição Apresentação ou Definição está selecionada na guia Concept.

4. No documento, selecione o item de domínio a ser mapeado.

5. Selecione o domínio ou o membro de domínio.

6. Na guia Dimension Members localizada no painel inferior, clique em .

Mapeamento em Nível de Relatório

Ao mapear uma dimensão para um mapeamento em nível de relatório, o Disclosure
Management permite que você mapeie:

1. O item principal. No exemplo abaixo, o mapeamento de item principal é feito em uma
célula do documento usando a guia Concept:
 

 

2. Uma dimensão em uma célula individual. A imagem abaixo mostra a célula selecionada:
 

 

A imagem abaixo mostra a dimensão que é mapeada para a célula que está usando a
guia Dimension Members.
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3. Uma dimensão para uma seleção de células. A imagem abaixo mostra um grupo
de células selecionadas.
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A imagem abaixo mostra a dimensão que é mapeada para o grupo de células que usam
a guia Dimension Members.
 

 

Marcação de Origem de Dados Indireta

Ao trabalhar com tabelas do Excel, a Oracle recomenda que você aplique tags XBRL à
planilha de Apresentação (planilha1) e faça referência (link) delas à planilha apropriada
(planilha2) responsável pela atualização dos dados. Consulte Marcando Origens de Dados
Indiretas.

Validando o Mapeamento de Dimensão

Para criar um mapa de dimensão, o Disclosure Management requer que o domínio/membro
de domínio possa ser associado a um conceito de taxonomia válido. A especificação XBRL
para dimensões define um relacionamento de associação entre um conceito de taxonomia e
um membro de domínio.

Os pré-requisitos para criação de um mapa de dimensão são:

• Mapa de Conceito Existente -- É preciso primeiro mapear um conceito de taxonomia
antes de criar um mapa de dimensão. O mapeamento de domínio e de membro de
domínio não pode ocorrer em dados do Office que não tenham um mapa de conceito de
taxonomia existente.
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• Compatibilidade de Item Principal -- O item principal mapeado deve ser
compatível com o membro de domínio ou o domínio apresentado. Cada item
principal define a dimensionalidade que pode ser associada a ele. Por exemplo, o
domínio "Leste" pode ser mapeado para os dados já mapeados para o conceito
"GrossProfit". No entanto, "Leste" não deve ser mapeado para os dados que
também são mapeados para o conceito "CompanyName". Embora o Disclosure
Management permita que você crie esse item, será gerado um erro de validação.

Armazenamento de Mapa de Dimensão

Após a criação de um mapa de domínio ou de membro de domínio válido para os
dados de um documento do Office (Microsoft Excel ou Word), o complemento do
Disclosure Management armazena informações sobre a dimensionalidade mapeada.
Essas informações existem além das informações sobre o conceito de taxonomia
mapeada, seu contexto e sua unidade (para conceitos numéricos).

Gerenciamento de Contexto

O Disclosure Management permite consolidar os contextos que usam a mesma
combinação de contexto e dimensão em vez de criar outro contexto por item mapeado
(ou seja, uma dimensão associada a um valor de fato). Por exemplo, suponha que o
seu documento tenha sido modelado conforme mostrado na sequência:

 

 

• A célula B3 tem um conceito ("Revenue"), um contexto ("Qtr1") e um domínio
("East") mapeados para ela. Um contexto é gerado, composto por "Qtr1" e "East".

• A célula B4 tem um conceito ("Profit"), um contexto ("Qtr1") e um domínio ("East")
mapeados para ela. Essa célula usa o mesmo contexto da célula B3. O
Disclosure Management não cria um novo contexto para a célula B4.

• O exemplo anterior gera quatro contextos ("Qtr1-East", "Qtr2-East", "Qtr1-West" e
"Qtr2- West"). No entanto, há apenas dois contextos definidos explicitamente;
("Qtr1" e "Qtr2").

• O complemento do Disclosure Management armazena as informações de
dimensão da mesma forma que armazena os conceitos de taxonomia mapeados,
com os dados correspondentes (no documento do Office).

Painel de Contexto

Quando um contexto é criado, o painel de contexto é atualizado e mostra a lista de
contextos. Todos os contextos são somente leitura. No entanto, é possível mapear
contextos como qualquer outro mapeamento de contextos. Para a versão 1, os
usuários não podem renomear o nome gerado automaticamente para o contexto
mostrado no painel Contexto. O nome consiste na adição do nome do contexto ao
nome da dimensão, conforme mostrado na árvore de dimensão (exemplo: "Trim1 -
Leste").
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Geração de Instância

Após a consolidação dos contextos, eles se tornam contextos reais (apenas para
documentos de instância). A rotina de geração de instância insere comentários XML acima
das definições de contexto (na instância XML), documentando o nome intuitivo do contexto,
permitindo que os usuários identifiquem os contextos na instância XML, caso optem por
examinar o XML.

Aplicando Dimensões Digitadas

Diferente do que ocorre com dimensões explícitas, onde o detalhamento na taxonomia é
conhecido (finito) e listado, as dimensões Digitadas são usadas quando a estrutura de
detalhamento e o conteúdo são desconhecidos, infinitos ou muito numerosos para serem
listados explicitamente. Os valores da dimensão Digitada são definidos pelo preparador e
não estão presentes na taxonomia. O preparador pode criar qualquer número de membros
de acordo com o requisito da entidade do relatório. Por exemplo, uma dimensão digitada
para o "Nome do Representante de Vendas" pode ser registrada várias vezes para cada
pessoa de "Vendas".

O Disclosure Management permite marcar valores meta da dimensão digitada no nível de
documento e de todas as origens suportadas do Disclosure Management.

Depois que as dimensões Digitadas são definidas, elas podem ser mapeadas, revisadas,
validadas, substituídas, exportadas e publicadas da mesma maneira que as dimensões
explícitas.

Mapeamento - requer um mapeamento de item principal, mapeamento contextual e
Mapeamento de unidade (opcional) - dependendo do tipo de dados do item principal. Como
itens financeiros tendem a ser monetários, o usuário deve sempre mapear uma unidade para
o item principal a fim de evitar erros de validação XBRL.

Criando uma Instância de Dimensão Digitada

Abra um relatório registrado e selecione uma taxonomia que contém definições de dimensão
digitada, em seguida, selecione um membro da dimensão. Em seguida, crie uma instância,
identificando um item principal localizado no relatório do Disclosure Management, mapeie
todos os valores associados ao item principal, em seguida, mapeie toda a área de valores no
relatório do Disclosure Management associada ao item principal.

Para definir valores da dimensão digitada

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em  para exibir o painel
Ferramenta de Mapeamento

3. Clique na guia Concept para navegar até um conceito XBRL na taxonomia que contém
definições de dimensão digitada.

4. Quando um conceito XBRL apropriado for selecionado, a guia "Dimension Members" no
painel inferior exibirá as duas dimensões associadas: explícita e inserida. As dimensões

Digitadas usam o botão Editar Dimensão,  para identificá-las.
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5. Na guia Membros de Dimensão, clique em uma dimensão associada a um botão

Editar Dimensão .

Nota:

O botão Editar Dimensão  indica que se trata de uma dimensão
digitada.

Todas as instâncias das definições de dimensão digitada, se disponível, são
exibidas em uma guia de dimensão digitada localizada à direita da guia
Dimension Members.

6. Clique em .

7. Para associar os valores de dimensão a um cabeçalho de valor, realce o

cabeçalho de valor no documento e clique no botão Capturar Valor . A
imagem mostra o item selecionado.
 

 

8. Você está pronto para mapear os valores associados ao cabeçalho do valor. Na
guia Concept, selecione a dimensão digitada e, no documento, selecione o valor

que deseja mapear e, em seguida, clique em . O item mapeado é destacado.
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.

9. Quando você tiver concluído o mapeamento de todos os valores para o cabeçalho de
valor selecionado, selecione a dimensão no painel inferior, selecione a região no

documento que representa os valores e, em seguida, clique em .
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Sobre as Tuplas
Uma tupla XBRL é uma série de conceitos relacionados. Diferente de uma taxonomia,
uma tupla requer conceitos relacionados adicionais. Um membro de tupla sozinho não
pode fornecer informações relevantes suficientes, mas, no entanto, um grupo de
membros de tupla fornecerá as informações necessárias. Por exemplo, o conceito de
tupla "endereço da empresa" pode ser composto pelos seguintes membros de tupla:
"Nome", "Rua", "Cidade", "Estado", "CEP" e "País". Um único membro de tupla
sozinho (como "Cidade") não é suficiente para descrever o conceito "endereço da
empresa". Apenas quando todos os membros da tupla são fornecidos o conceito se
torna significativo. A Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management fornece
uma "exibição de tupla" na guia Concept que mostra todas as tuplas definidas em
uma taxonomia.

Trabalhando com Tuplas

No documento de instância, um grupo de tuplas descreve um conjunto de membros
de tuplas aninhados dentro de um nó de tupla. Como contextos, unidades e notas de
rodapé XBRL, grupos de tuplas são criados e excluídos pela ferramenta de
mapeamento Disclosure Management. No entanto, uma importante distinção é que os
grupos de tuplas são armazenados no repositório de mapas. Observe que os pais de
tuplas são geralmente abstratos (não podem ser mapeados) e seus membros filhos
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(também conhecidos como membros de tuplas) não são abstratos (podem ser mapeados).

Nem todas as taxonomias usam tuplas. Geralmente, as taxonomias usam tuplas ou
dimensões XBRL, mas não as duas.

Uma tupla incorporada é uma tupla pai, que é definida dentro de outra tuplas. As tuplas
incorporadas são semelhantes a um grupo de tuplas (como definido acima), excedo que
podem ser criadas e excluídas apenas de dentro de seu grupo de tuplas correspondentes.
Não é possível criar um grupo de tuplas de uma tupla pai incorporada. Além disso, as
informações sobre pais de grupos de tuplas incorporados não são armazenadas no
documento do Office.

Trabalhando com Tuplas Complexas

Usando a ferramenta de mapeamento Disclosure Management, é possível definir ou criar um
grupo de tuplas e armazenar no repositório de mapas. A principal vantagem de tuplas
complexas é que o usuário pode selecionar escolhas e definir o número máximo de
ocorrências na tupla.

As tuplas XBRL podem ser exibidas na guia Conceito. Você exibe a exibição Dimensão para
uma taxonomia ativa pela lista de exibições de relacionamentos (localizada à direita da faixa
da guia Conceito). Depois de selecionar a exibição de tuplas, o painel superior mostra todos
os nós de tuplas (se houver).

Ao selecionar uma tupla do painel superior, o painel Detalhes das Tuplas (painel inferior) é
atualizado para exibir os detalhes dos membros do grupo de tuplas.

O painel inferior mostra um painel Grupo de Tuplas, que permite mapear os membros das
tuplas para grupos de tuplas.
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Para alterar para a exibição Tupla:

1. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Concept.

2. Com uma taxonomia aberta que usa tuplas, no painel Taxonomia, clique em .

Nota:

Se a taxonomia não for compatível com tupla, o texto "Tupla" será desativado.

3. No menu suspenso, selecione Tupla.

Para definir a estrutura do grupo de tuplas complexo:

1. Alterne para a exibição Tupla.

2. No painel superior, encontre o elemento da tupla pai.

Por exemplo, é possível procurar "Endereço da Empresa".

3. Crie uma instância de tuplas clicando no ícone Novo - .

4. Você será solicitado a fornecer um nome para a instância de tuplas e selecionar o botão
de opção Opções e definir as Ocorrências dentro da tupla.

Dependendo da estrutura da tupla, podem haver escolhas ou um número máximo de
ocorrências a serem exibidas. Algumas vezes haverá apenas escolha e algumas vezes
apenas Ocorrências. Algumas vezes poderia ser uma tupla simples. Por exemplo, é
possível exibir Escolhas e Ocorrências na seguinte imagem.
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5. Clique em OK.

6. A árvore de tuplas é recriada na guia Grupo de Tuplas localizada no painel
inferior.
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7. Na guia Grupo de Tuplas localizada no painel inferior, mapeie os membros de tuplas
individuais usando o mesmo paradigma de mapeamento usado para mapear conceitos
regulares (na exibição de apresentação).

Para mapear um membro de tupla para um grupo de tuplas:

1. A partir do relatório do Disclosure Management, destaque um valor de membro da tupla

que precise ser mapeado para o Código postal NL, clique  localizado no painel
inferior.

Por exemplo, destaque o valor 06902 no relatório do Disclosure Management, mapeie o

membro da tupla para o Código postal NL e então clique  localizado no painel
inferior.

2. A instância de tuplas mapeada de CEP-Holanda será adicionada ao Grupo de Tuplas no
painel inferior.
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Mapeando um Bloco de Texto
Bloco de texto é um conjunto de informações de texto mapeadas para um conceito de
taxonomia qualitativo ou não monetário; uma nota de rodapé pode ser atribuída a
qualquer mapeamento.

No exemplo a seguir, o bloco de texto foi mapeado para o conceito de taxonomia
Conceitos Básicos da Apresentação e Conta Recente.
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Nota:

A opção de formato Rich Text está selecionada por padrão na guia "Revisar" ao
fazer a marcação de texto em bloco, já que é uma opção preferida.

Para processar uma tabela XBRL do Microsoft Word, selecione a opção Rich Text
no aplicativo. Você pode acessá-la abrindo a guia Revisar na ferramenta de
Mapeamento do Disclosure Management. Selecione o valor mapeado (para
selecionar um formato desejado, use os botões de opção na parte inferior do
painel). Além disso, para concluir o processamento de uma tabela XBRL do
Microsoft Word (tags de bloco de texto de nível 3), você também deve selecionar
caracteres de texto imediatamente precedentes à tabela, como um título de tabela
ou uma frase fora da tabela, de forma que a tabela seja identificada corretamente.

Para mapear o bloco de texto para um conceito de taxonomia:

1. Abra o documento com o bloco de texto a ser mapeado.

2. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione Conceito.

3. Navegue até um conceito com o tipo de dados e mapeie o bloco de texto.

Tags Aninhadas
O Disclosure Management suporta qualquer nível de tags aninhadas em que um valor de
dados pode ser marcado dentro de outra tag. Tags aninhadas são úteis quando você precisa
marcar itens que precisam aparecer várias vezes no documento de instância. Por exemplo,
um valor fracionário pode ser marcado dentro de um bloco de texto, que deve ser marcado
separadamente dentro de uma tag de texto. Nesse caso, o valor fracionário é exibido duas
vezes no documento. Em uma instância, o valor fracionário é incluído no bloco de texto e,
em seguida, novamente como um valor numérico.
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O Disclosure Management trata as tags aninhadas com base nos itens que são
mapeados e no local onde o mapeamento ocorre:

• Quando uma tag é criada (um conceito é mapeado para uma seção do
documento), a nova tag não tem contexto ou unidade padrão.

• Se uma nova tag for criada usando a funcionalidade "Mapeamento Rápido", a tag
será criada com o contexto ou a unidade especificada da interface de usuário do
Mapeamento Rápido.

• Quando uma seção de um documento é destacada e associada a um contexto ou
unidade de mapeamento, o Disclosure Management identifica todas as tags de
"nível superior". Uma tag de nível superior refere-se a uma tag que não está
aninhada em nenhuma outra tag.

• Quando uma tag de nível superior estiver dentro de uma faixa destacada, o
Disclosure Management irá mapeá-la para o contexto ou a unidade. O
mapeamento ocorre se um contexto ou unidade já foram mapeados ou não.
Qualquer mapeamento de contexto ou unidade existente será substituído.

• As tags de nível superior que começarem ou terminarem fora da faixa destacada
serão ignoradas, e nenhum mapeamento ocorrerá.

Removendo Dados Mapeados e Excluindo Objetos do
Disclosure Management

Há uma importante distinção entre a remoção de uma associação de mapa XBRL e a
exclusão de um objeto do Disclosure Management:

• Remoção de uma Associação de Mapa XBRL — Refere-se à remoção ou à
dissociação de elementos XBRL mapeados dos dados de um documento do
Office. Por exemplo, você remove um mapa de unidade de uma célula da tabela
de valores numéricos, mas a definição de unidade permanece.

• Excluindo um Objeto do Disclosure Management — Refere-se à exclusão de um
objeto definido, como um contexto, unidade, variável ou nota de rodapé. Por
exemplo, os usuários podem excluir uma unidade definida da lista de unidades.
Quando um objeto do Disclosure Management é excluído, o objeto do Disclosure
Management e todos os mapeamentos associados serão removidos.

Nota:

Os conceitos de taxonomia não podem ser excluídos na UI da Ferramenta
de Mapeamento. Todas as edições nos conceitos de taxonomia deverão
ocorrer no modelo do Designer de taxonomia e depois atualizados para a UI
da Ferramenta de Mapeamento.

Removendo Mapas XBRL

Você pode remover mapeamentos XBRL de conceitos de taxonomia, contextos,
unidades e notas de rodapé de:

• Um ponto de dados
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• Vários pontos de dados (um documento do Office, que envolve dois ou mais pontos de
dados mapeados)

• Dimensões (que poderão ser associações de mapeamento em nível de documento)

• Tuplas

Quando você remove um item mapeado, a caixa de diálogo Remove Mappings exibe os
itens mapeados que podem ser removidos. O número de itens listados depende do objeto do
Disclosure Management selecionado na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management. Por exemplo, quando um objeto de unidade é selecionado, a caixa de diálogo
enumera todos os pontos de dados do documento atualmente mapeados para o objeto de
unidade. Depois que um mapeamento é removido, essa ação não pode ser desfeita, e será
necessário remapear os dados para o objeto do Disclosure Management para a recriação do
mapa. Para conceitos de taxonomia, as informações de mapeamento são removidas do
Repositório de Mapeamento e não aparecem no modo Review. Se o conceito mapeado tiver
dimensões XBRL associadas (essas dimensões poderão ser associações em nível de
origem de dados), elas também serão removidas do Repositório de Mapeamento.

As opções para remoção de mapeamento são:

• Suprimir o mapa de conceitos de taxonomia a partir do ponto de dados selecionado no
documento do Office (o mapa de conceitos não é associado ao documento do Office,
mas não é removido do Repositório de Mapeamentos). Isso é diferente de substituir um
mapeamento padrão de um ponto de dados em um documento do Office.

• A remoção permanente do mapa conceitual de taxonomia do membro (o mapeamento
de conceito é removido do Repositório de Mapeamento). Nesse caso, quando um
mapeamento é removido, essa ação não poderá ser desfeita, e você precisará remapear
o membro para o conceito de taxonomia XBRL para recriar o mapa. O conceito de
taxonomia é removido do Repositório de Mapeamento e não aparece no modo Review.
Além disso, o mapeamento XBRL afeta todos os documentos existentes do Office no
Oracle Smart View for Office, dados derivados do mesmo membro.

Tabela 7-6    Descrições e Campos da Caixa de Diálogo Remove Mapping

Campo Descrição

Tipo Mostra o tipo de objeto do Disclosure
Management: Conceito, Contexto, Unidade ou
Nota de Rodapé

Mapeamento Mostra o objeto de taxonomia XBRL para o
qual o valor foi mapeado

Valor Mostra o valor do relatório associado ao mapa

Excluindo Objetos do Disclosure Management

Você pode excluir um objeto definido do Disclosure Management, como um contexto,
unidade, variável ou nota de rodapé. Por exemplo, os usuários podem excluir um objeto da
unidade definido da lista de unidades. Nesse caso, não só o objeto do Disclosure
Management será removido, mas também todos os mapeamentos do documento do Office
associados ao objeto excluído. Antes que um objeto do Disclosure Management seja
excluído permanentemente, será possível redefinir o procedimento; no entanto, após a
exclusão permanente de um objeto do Disclosure Management clicando em OK, não será
possível desfazer a ação e será preciso redefinir o objeto e recriar os mapas.
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Nota:

Os conceitos de taxonomia não podem ser excluídos pela Ferramenta de
Mapeamento do Disclosure Management porque estão definidos em
taxonomias. Se o conceito fizer parte de uma taxonomia de extensão, você
pode excluir o conceito no Taxonomy Designer. Consulte Trabalhando com o
Taxonomy Designer.

Revisando os Mapeamentos
A guia Revisar permite que você revise todos os mapeamentos existentes que são
relevantes para o documento do Office. Mesmo que esteja no modo de revisão, você
poderá remover mapeamentos, modificar e editar mapeamentos existentes em um
documento do Office. Além disso, é possível selecionar uma seção do texto no
documento atual para exibir apenas mapeamentos relevantes nessa seção clicando
em Seleção do Filtro. As opções de exibição permitem mostrar itens mapeados em
dois formatos: exibição em árvore (mapas consolidados) e exibição em lista (mapas
individuais).

Em ambas as exibições, os usuários podem navegar até os dados apropriados no
documento do Office selecionando um item mapeado na lista de revisão. A seleção de
itens na guia Review os mostra destacados no documento do Office ou no relatório do
Financial Reporting.

Alterando Exibições em Árvore e Exibições de Lista

As opções de exibição permitem mostrar itens mapeados em dois formatos no modo
Review:

• Lista -- Mostra uma tabela contendo todos os valores de fato mapeados
individualmente. As colunas podem ser classificadas e o cabeçalho da coluna de
tabela pode ser personalizado.

• Árvore -- Exibe mapeamentos em uma representação hierárquica. Mapas
individuais são consolidados por conceitos, contextos, unidades e notas de
rodapé.

Em ambas as exibições, os usuários podem navegar até os dados apropriados no
documento do Office ou no relatório do Financial Reporting.

Para alternar entre exibições, no painel Revisar, clique em  para a exibição em

árvore ou em  para a exibição de lista. Este ícone alterna entre a Exibição em
Árvore e a Exibição de Lista.

Revisando os Mapeamentos de Dimensão em um Relatório

Você pode revisar mapeamentos de dimensão criados anteriormente em um relatório
"Revisar Exportação".

Para revisar os mapeamentos de dimensão digitada de um relatório principal:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. Clique em . A caixa de diálogo Export é exibida.

5. Selecione "Revisão de Mapeamento Detalhada" e clique em Exportar. O sistema gera
um relatório "Revisão de Mapeamento Detalhada" para os mapeamentos do item
principal.

Visualizando os Itens Mapeados

Você pode revisar o valor mapeado de um item na guia Current Mapping em formato de
texto simples. Além disso, no que se refere a valores numéricos, é possível também ver o
valor antes de aplicar qualquer formatação (que estará disponível para revisão na guia
Formatting correspondente). Para valores de string, somente o formato de texto sem
formatação é exibido. A guia Current Mapping fornece a capacidade de excluir dimensões.
Você também pode navegar para a caixa de diálogo Edit Dimension Members para adicionar
ou excluir dimensões (consulte Editando Dimensões).

A guia Review exibe todos os itens mapeados localizados no documento. Você pode limitar
os itens da lista para uma seção selecionada no documento. O Disclosure Management
fornece um botão de alternância de Seleção de Filtro no qual você pode selecionar uma
seção de texto no documento atual para exibir apenas mapeamentos nessa seção. Quando
a seleção do filtro estiver ativada, você poderá selecionar outra seção do documento, clicar
em "Atualizar" e a lista filtrada de mapeamentos exibirá os mapeamentos na nova seção.
Clicar no botão Seleção de Filtro novamente exibe todos os mapeamentos no documento.

Para exibir um item mapeado:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. Altere para Exibição de Lista, caso já não esteja exibida. Para isso, clique no menu
suspenso Actions e selecione List View. A lista exibe todos os mapeamentos no
documento.

Nota:

Para exibir os itens localizados apenas em uma seção do documento,

destaque a seção e clique em . Clique em  novamente para remover o
filtro e o padrão para exibir todos os mapeamentos no documento.

Capítulo 7
Revisando os Mapeamentos

7-63



5. Na tabela de exibição em lista, selecione um valor mapeado.

6. Na guia Current Mapping localizada no inferior da guia Review, visualize o valor
no campo Mapped Value.

Paginação de Doclets

Você pode exibir apenas os mapeamentos de um doclet específico usando o recurso
de paginação de doclets.

Para ativar a paginação de doclets:

1. Vá até Opções

2. Escolha Ativar Filtro

3. Clique no botão Filtro

4. Selecione os mapeamentos de doclet a serem exibidos

Editando Dimensões

A caixa de diálogo Edit Dimension Members permite excluir e adicionar dimensões em
uma célula selecionada. A caixa de diálogo mostra guias separadas para as
dimensões "Explícitas" e "Digitadas". A área superior mostra uma caixa de listagem
de membros de dimensão relacionados que você pode adicionar ao mapeamento da
célula selecionada. A área inferior mostra uma caixa de listagem de dimensões que
são mapeadas para uma célula selecionada. Você pode usar os botões "Adicionar" e
"Remover" do painel de ordem aleatória para mover a dimensão para dentro e para

fora das caixas de listagem .

Para alterar os membros da dimensão:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. Na coluna Conceito, selecione uma dimensão. A guia Current Mapping localizada
na parte inferior do painel Review mostra os valores da dimensão selecionada.

5. Você pode remover a dimensão na guia Current Mapping clicando no botão

Excluir ( ) ou no botão Editar ( ) para exibir a caixa de diálogo Edit
Dimension Members.

6. Clique em . A caixa de diálogo Edit Dimension Members é exibida. A guia
Explicit ou a guia Typed é exibida com base no tipo de dimensão selecionada.
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7. A área superior mostra uma lista de dimensões que você pode adicionar ao documento.
A área inferior exibe a dimensão atual selecionada para o documento.

8. Clique nos botões de ordem aleatória ( ) para adicionar ou remover dimensão
entre as listas.

9. Clique em OK para retornar à guia Current Mapping.

10. Importante: Clique em .

Alterando o Contexto e as Unidades

Um contexto ou o mapeamento de unidades pode ser alterado diretamente na guia Current
Mapping no painel Revisão.

Para alterar um contexto ou unidade.

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. No painel Review, clique no menu suspenso Actions e selecione List View.

5. Selecione o item mapeado.

6. Selecione a guia Current Mapping localizada na parte inferior do painel Revisão.
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7. No menu suspenso Contexto, selecione o contexto.

8. No menu suspenso Unit, selecione a unidade.

Definindo a Inversão de Sinal

Use a opção Inverter Sinal para inverter o sinal de um mapeamento e negar o rótulo
dele durante o processamento do relatório. Esse recurso é útil quando um débito
precisa ser carregado como crédito ou vice-versa.

Nota:

Antes de inverter o sinal de um fato para um valor negativo, considere o
impacto nos outros rótulos quando o documento for processado. Por
exemplo, na taxonomia US GAAP, um dividendo de ação reduz os ganhos
retidos. Se o valor de fato for alterado para um valor negativo, um duplo
negativo será criado e o valor será considerado positivo, o que aumenta os
ganhos retidos.

Para definir a inversão de sinal de um item mapeado:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. No painel Review, clique no menu suspenso Actions e selecione List View.

5. Selecione o item mapeado.

6. Selecione a guia Current Mapping.

7. Em Inversão de Sinal, marque a caixa de seleção.

Salvando Alterações na Guia Current Mapping

Ao adicionar ou modificar valores na guia Mapeamento Atual, clique em .

Exportando Revisões de Mapeamento

Durante qualquer ponto do processo do arquivamento, será possível gerar um dos
três tipos de revisões, projetados para fornecer informações específicas sobre um
relatório do Disclosure Management ou um doclet. As revisões permitem analisar
mapeamentos existentes dentro de um relatório e identificar mapeamentos existentes
ou possíveis problemas. As revisões são:

• Revisão de Mapeamento Detalhado - Mostra detalhes dos mapeamentos em
um documento. Em um relatório do Disclosure Management, são mostrados todos
os mapeamentos em todos os doclets. Em um doclet, são mostrados apenas os
mapeamentos dentro do doclet.
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• Revisão de Mapeamentos Duplicados – Mostra todos os mapeamentos e fornece uma
distinção entre aqueles com o mesmo valor e valores diferentes. Mapeamentos
duplicados com valores diferentes produzem um erro e devem ser corrigidos.
Mapeamentos duplicados com os mesmos valores não produzem um erro, mas devem
ser revisados para correção.

• Revisão de Valores Negativos – Mostra mapeamentos que estão associados a valores
negativos, ou seja, mapeamentos que produzem um valor de fato XBRL com um número
negativo.

Para exportar um relatório para exibição:

1. Abra um relatório do Disclosure Management ou um doclet.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione o ícone da ferramenta de mapeamento

( ), em seguida, selecione a guia Review.

3. Selecione o menu suspenso Actions, em seguida, selecione Export. A caixa de diálogo
Export é exibida.

4. No menu suspenso Type, selecione o relatório que deseja revisar: Revisão de
Mapeamento Detalhado, Revisão de Mapeamentos Duplicados ou Revisão de Valores
Negativos e clique em Export. Espere o documento gerar informações de revisão. Ao
concluir, a caixa de diálogo File Download é exibida.

5. Selecionar uma opção:

• Abrir - Abre o relatório em uma Planilha do Microsoft Excel.

• Salvar - Salva o relatório na sua máquina local.

• Cancelar - Cancela o relatório gerado sem salvar.

Visualizando e Modificando Formatos Numéricos

Você pode visualizar as configurações de Formatação para itens mapeados na guia
Formatting e optar por adicionar ou alterar as configurações padrão para formatos
numéricos. Para cada valor numérico mapeado na guia Formatting mostra:

• Casa Decimal ou de Precisão

• Escalado por (fator)

• Formato do número

• Prefixo Positivo

• Prefixo Negativo

• Sufixo Positivo

• Sufixo Negativo

Para atualizar um formato:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .
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3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Review.

4. No menu suspenso Action, selecione List View.

5. Selecione um valor numérico.

6. Selecione a guia Formatting localizada na parte inferior do painel Revisão.

7. Clique no menu suspenso Action e selecione Edit.

A caixa de diálogo Format é exibida. Para obter maiores informações, consulte: 
Formatando Documentos.

8. Faça as alterações de formação e clique em OK.

Validando Documentos

É possível iniciar a validação do documento de instância no modo Validar. A validação
executa estas operações:

• Recupera mapeamentos XBRL na ferramenta do cliente Ferramenta de
Mapeamento.

• Verifica e valida os mapeamentos XBRL na taxonomia em relação aos
metadados.

• Usa as regras de esquema de taxonomia XBRL e cálculos para validar a precisão
dos dados e conformidade.

• Fornece mensagens de erro da Ferramenta de Mapeamento.

Para validar um documento de instância:

1. No painel Disclosure Management Mapping Tool, guia Validate, clique no menu
suspenso Actions e selecione o tipo de validação XBRL Instance.

2. Examine o resumo de validação.

Exibindo Mensagens de Erro de Validação

Quando você valida um documento de instância na exibição de lista, o status da
validação é mostrado no campo Status:

Tabela 7-7    Símbolos de Status de Revisão e suas Descrições

Símbolo de Status de Revisão Descrição

Status Erro -- Indica um item mapeado
incorreto.
Aviso

Inconsistência

Informativo

Sucesso

Durante o processo de validação, um mapeamento incorreto aplicado no documento

de instância é exibido com o status  no campo Status próximo ao item mapeado.
Use o painel Validação para exibir os detalhes e a solução sugerida para o erro. É
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possível exibir uma lista de mensagens de validação para cada mapeamento individual. Na
validação, é adicionada uma linha à lista de mapeamentos que agrupa as mensagens de
validação que não pertencem a um determinado mapeamento.

 

 

Para exibir a mensagem de erro de um item mapeado incorreto, clique duas vezes em 
próximo ao item mapeado.

Resolvendo Mensagens de Erro

Estes são alguns métodos comuns para resolução de erros:

• A alteração de um contexto para corresponder ao tipo de período compatível para um
conceito de taxonomia.

• Substituindo valores mapeados no demonstrativo financeiro.

• Configurando opções de escalamento ou negativas.

• Alterando a precisão de configurações de precisão ou decimais

• Suprimindo ou removendo mapeamentos.

• Alterando medidas de unidade.
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Opções de Navegação do Modo Review

Tabela 7-8    Opções de Navegação no Modo Review

Opção de Navegação Descrição

 (Exibição de Lista)
A exibição em lista mostra itens mapeados
individualmente em um formato tabular.
Essa tabela mostra cabeçalhos de coluna
personalizáveis e classificáveis. Quando
você seleciona um item na exibição em
lista, os dados correspondentes no
documento do Office são selecionados.
Os membros de tupla mapeados que fazem
parte de um grupo de tuplas são exibidos
no seguinte formato:
TupleParentName(TupleGroupName).Tupl
eMemberName
• TupleParentName -- nome do pai

(rótulo) do membro de tupla mapeado
• TupleGroupName -- Nome do grupo de

tuplas como fornecido pelo usuário
• TupleMemberName—Nome do

membro da tupla (rótulo)

 (Próximo Mapeamento)
Na exibição em árvore, é possível
selecionar o botão "Próximo" na barra de
ferramentas do painel Revisão. Isso faz
com que o próximo item mapeado na
árvore seja selecionado. Quando o último
item mapeado na árvore for selecionado e
você clicar no botão Próximo, o primeiro
item da árvore será selecionado.

 (Mapeamento Anterior)
Na exibição em árvore, é possível
selecionar o botão "Anterior" na barra de
ferramentas do painel Revisão. Isso faz
com que o item mapeado anterior na
árvore seja selecionado. Quando o
primeiro item mapeado na árvore é
selecionado e você clica no botão Anterior,
o último item da árvore é selecionado.

 (Exibição em Árvore)
A exibição em árvore mostra as
informações do mapeamento em ordem
hierárquica. Mapas individuais são
consolidados por conceitos, contextos,
unidades e notas de rodapé.

Nota:

Nenhuma
árvore de tupla
é mostrada na
exibição em
árvore.
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8
Validando Relatórios do Disclosure
Management

Visão Geral da Validação
Após concluir seus mapeamentos, use a validação para verificar se há erros ou
inconsistências antes de gerar o documento da instância XBRL. A Oracle recomenda que
você valide seus doclets individuais após concluir os mapeamentos e resolver os erros e, em
seguida, que valide seu relatório do Disclosure Management antes de gerar o documento da
instância XBRL.

 

 
A validação é um processo de três etapas. Primeiro, você valida a taxonomia. Em seguida,
você gera o documento da instância, que cria um arquivo XML associado a esse documento.
XBRL é uma estrutura baseada em XML e conta com a sintaxe XML para declarar um
significado semântico, como XLink e Esquema XML. A última etapa é a criação do
documento de instância real, que pode ser trocado com outras entidades de negócios ou
arquivado junto a uma agência reguladora.

Validando Dados Mapeados

O Disclosure Management suporta três tipos de validação de instância:

• Apresentação -- Valida o documento de instância para conformidade com as
especificações XBRL. Por exemplo, se um conceito mapeado for do tipo de período
Duração e o documento de instância contiver uma data no Contexto correspondente,
provavelmente ocorrerá uma falha na validação da apresentação, porque esse tipo de
período exige a definição de uma data Inicial e uma data Final.
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• Cálculo -- Valida todos os valores calculados no documento de instância de
acordo com os relacionamentos de cálculo definidos na taxonomia. Usa o
relacionamento de cálculo definido no esquema de cálculo enquanto cuida do
atributo de peso para fatos numéricos.

• Fórmula -- Valida todos os valores computados no documento de instância de
acordo com as fórmulas definidas na taxonomia. As fórmulas na taxonomia
facilitam as análises comerciais e a previsão, pois suportam os cálculos do tipo de
dados "Booleano" (true ou false) e "string", além dos tipos de item "monetários".

Para validar a taxonomia:

1. Abra o documento do Office com a taxonomia a ser validada.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione Validar.

Quando a validação é executada, um medidor mostra o progresso.

Exportando Mensagens de Validação

As mensagens de validação podem ser abertas ou exportadas para sua máquina para
a instância XBRL validada.

Para exportar mensagens de validação:

1. Abra um documento do Office no Disclosure Management.

2. No painel da Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management,

selecione a guia Validate e, em seguida, clique em .

3. Quando a validação estiver concluída, clique em . A caixa de diálogo File
Download é exibida.

4. Clique em Salvar.

5. Na caixa de diálogo Save As, navegue até o local para salvar, opcionalmente,
altere o nome do arquivo e clique em Save. A caixa de diálogo Download é
exibida. Você pode clicar em Abrir, Abrir pasta ou Salvar. As mensagens são
copiadas em um arquivo do Microsoft Excel.

Mostrando Rastreamentos de Cálculo

Um rastreamento de cálculo verifica se a aritmética nos documentos corresponde aos
cálculos na taxonomia. O rastreamento de cálculo observa discrepâncias em que a
adição é diferente dos valores de instância que representam as somas durante a
validação. Esta ação é executada após a execução de validações.

Nota:

Essa opção só estará disponível se houver CalculationLinkBase na
taxonomia.

Para mostrar um rastreamento de cálculo:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Validate.

4. No menu Ações, selecione Mostrar Rastreamento de Cálculo....

É possível também clicar em .

Mostrando Rastreamentos de Fórmula

Um rastreamento de fórmula verifica se as fórmulas de um documento XBRL correspondem
às fórmulas na taxonomia. As fórmulas incluem regras de negócios expressas
semanticamente. Por exemplo, uma fórmula pode incluir a definição para "Ativos = Passivos
+ Patrimônio Líquido". O rastreamento de fórmula registra a falha de uma fórmula durante a
validação.

Nota:

Essa opção só estará disponível se CalculationLinkBase existir na taxonomia.

Para mostrar um rastreamento de fórmula:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View para Microsoft Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. Na Ferramenta de Gerenciamento do Disclosure Management, clique na guia
Validate.

4. No menu Ações, selecione Mostrar Rastreamento de Fórmula....

Validando com Suporte a Regras
O Disclosure Management oferece validações de regras adicionais, incluindo:

• A validação com base na especificação XBRL 2.1 (por padrão) para dimensões, bases
de link e para o Registro de Tipos de Unidade

• Validação regulamentar das Verificações do Manual de Arquivamento Edgar dos EUA e
do Manual de Arquivamento do IFRS Global

• Módulos de extensão, que estão disponíveis para geração de tupla, funções
personalizadas etc.

Para executar uma validação específica do regulador:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

2. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.
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A caixa de diálogo Preview é exibida.

3. No menu Arquivo, selecione um arquivo .DMR ou .XML.

Opcional: você pode também selecionar Abrir pasta de Relatórios ou Abrir
Relatório US-GAAP e navegar até o arquivo.

Assim que o arquivo for carregado, um item de menu "Validar" será adicionado à
caixa de diálogo Visualizar.

O menu suspenso Validar é exibido.

4. Selecione Validar e, no menu suspenso Validar, selecione a opção de validação.

As opções são:

• US SEC

• UK HRMC

• Taxonomia

Um log de verificação do Disclosure System é gerado e exibido em Visualizar.

Para exibir o Log do Disclosure System no menu Ferramenta de Visualização:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.

2. Selecione Ferramentas, Exibir e selecione qualquer um: .

As opções são:

• US GAAP

• Genérico

• XBRL

• iXBRL

• Visualizador Interativo de iXBRL

Nota:

Com o Visualizador Interativo de iXBRL, o relatório é exibido em um
navegador completo (Internet Explorer)

3. Selecione Log de Verificação do Disclosure System.
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9
Publicando Relatórios do Disclosure
Management

Consulte Também:

• Visão Geral do Processo de Geração de Documentos de Instância XBRL

• Gerando Documentos de Instância

• Exibindo o Documento de Instância no Visualizador de Instância

• Revisando o Título do Relatório e o Nome do Arquivo Gerado IXBRL

• Usando o Visualizador Arelle Off-line

• Formatando Documentos

• Usando o Disclosure Management para Geração de HTML EDGAR

• Criando Documentos EDGAR com o Disclosure Management

• Criando um Hiperlink no Documento EDGAR

• Removendo o Hiperlink do Documento EDGAR

• Diretrizes de Formatação

• Trabalhando com Inline XBRL

Visão Geral do Processo de Geração de Documentos de
Instância XBRL

Fornece uma visão geral do processo para gerar um Documento de Instância do XBRL.

• Crie um documento em branco do Microsoft Word na Interface de Usuário da Web do
Narrative Reporting para ser usado como relatório do Disclosure Management. O
relatório deve ter a formatação e o layout de página desejados para o relatório do
Disclosure Management.

• Abra o relatório do Disclosure Management no Microsoft Word, usando o Oracle Smart
View for Office.

• Selecione uma taxonomia.

• Mapeie os dados de seus demonstrativos financeiros para conceitos da taxonomia
selecionada.

• Revise e modifique quaisquer mapeamentos.

• Valide o documento de instância.

• Gere e exporte o documento de instância para arquivamento com seu regulador.

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Validating and Generating XBRL Instance
Documents in Narrative Reporting Cloud.
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 Validating and Generating XBRL Instance Documents in Narrative Reporting
Cloud.

Gerando Documentos de Instância
Enquanto uma taxonomia define conceitos XBRL e seu relacionamento com outros
conceitos, o documento de instância é um relatório que contém os dados reais. Há um
estreito relacionamento entre taxonomias e documentos de instância. Depois que a
taxonomia é criada, é possível usar suas definições e seus relacionamentos para
produzir um relatório XBRL. Além das referências de taxonomia, os documentos de
instância também possuem as seguintes informações:

• Contexto XBRL -- Fornece informações sobre a entidade de geração de relatórios
(negócios), um período e outros detalhes opcionais, como cenários e dimensões.

• Unidade XBRL — Descreve o que os dados numéricos representam. Exemplos
de unidades: "Dólares Americanos", "Euros" e "ações".

• Dados — Os documentos de instância contêm dados de texto e/ou numéricos que
residem em um documento do Microsoft Office. O termo genérico "dados de
documento" pode significar uma célula no Excel ou uma palavra ou um parágrafo
inteiro no Microsoft Word. Essa expressão é usada em todos os lugares para
indicar os dados que são ou podem ser mapeados pela Ferramenta de
Mapeamento do Disclosure Management. Além disso, os dados numéricos podem
ser dimensionados e ter referências a notas de rodapé.

O documento de instância é semelhante a uma página da Web HTML, mas, em vez
de a linguagem de relatório ser HTML, que pode ser lida por um navegador, a
linguagem é XML, lida por diversos aplicativos XBRL que consomem e analisam
documentos de instância.

O arquivamento XBRL consiste na taxonomia XBRL e no documento de instância. A
taxonomia XBRL explica os metadados que estão por trás da divulgação de uma
empresa, e o documento de instância mostra como os fatos são mapeados para a
taxonomia. A validação verifica os relacionamentos semânticos entre os conceitos,
confirmando que os fatos corretos foram mapeados para o campo de fato correto na
taxonomia base. Por exemplo, a validação verifica se os fatos arquivados para
"Ativos" são iguais aos fatos arquivados para "Passivos" e "Patrimônios líquidos do
proprietário". A geração de documento de instância XBRL é a última etapa da geração
de divulgações compatíveis com XBRL. Para garantir a precisão dos dados XBRL que
serão enviados em um arquivamento, o Disclosure Management valida sua taxonomia
com base nas especificações de taxonomia XBRL antes de criar o documento de
instância.

Processando o Documento de Instância

O Disclosure Management executa detecções nas taxonomias automáticas, nas
taxonomias múltiplas e nos relatórios baseados em IFRS e processa de modo
diferente com base nos resultados.

Taxonomias Automáticas

O Disclosure Management tenta descobrir a taxonomia que está associada a um
documento de instância lendo o atributo de referência de esquema (SchemaRef) no
documento de instância. Quando detectado, o atributo é usado para processar o
documento de instância usando o Visualizador Arelle (quando disponível). Quando
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não for possível detectar a taxonomia, o usuário será solicitado a fornecer o caminho ou o
URL da taxonomia.

Várias Taxonomias

Quando um documento de instância contém referências a duas ou mais taxonomias, o
Disclosure Management tenta carregar as taxonomias declaradas pelos vários atributos
schemaRef e converte a instância no visualizador Arelle (quando disponível).

Relatório com Base no IFRS

Após a opção Gerar XBRL ser acionada, se um relatório com base em IFRS for detectado,
ele será automaticamente exibido no Visualizador Arelle (quando disponível).

As seguintes observações sobre o uso aplicam-se a todos os relatórios com base em IFRS:

• Muitas taxonomias internacionais estendem a taxonomia IFRS incluindo as taxonomias
UK-IFRS e chilena.

• Somente as seguintes versões de taxonomia IFRS são reconhecidas no momento: 2016,
2008, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2015, 2005 e 2006. Taxonomias IFRS antes
da versão 2005 não são suportadas.

• O Disclosure Management não pode controlar o processamento final dos documentos de
instância (isso inclui documentos de instância baseados no US GAAP).

Exibindo o Documento de Instância no Visualizador de Instância
O Disclosure Management oferece diversas opções de exibição para o XBRL do documento
de instância, incluindo:

• Exibição do XBRL em formato legível em um visualizador genérico. Nesse caso, o,
Disclosure Management aplica uma folha de estilo à saída XBRL.

• Exibição do XBRL bruto a partir do visualizador genérico ou Arelle

• Exibição do XBRL em formato legível no navegador padrão

Para exibir um documento de instância em um visualizador genérico:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.

2. Execute uma ação:

• No caso de um documento de instância não US GAAP, selecione Abrir, em seguida,
Abrir Relatório.

• No caso de um documento de instância US GAAP, selecione Abrir, em seguida,
Abrir Relatório US GAAP

Nota:

Quando o Disclosure Management não pode detectar automaticamente a
taxonomia, ele solicita que o usuário forneça o caminho ou URL da taxonomia.

3. Navegue até a pasta com o documento de instância e, em seguida, clique em OK.
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Opcional: Para selecionar um relatório do Disclosure Management localizado em
outra pasta, selecione Abrir, depois Abrir Pasta de Relatórios e navegue até a
pasta em que o relatório reside, selecione o relatório e, em seguida, clique em
OK.

4. Opcional: Para exibir o conteúdo XBRL bruto do relatório, selecione Exibir e, em
seguida, XBRL.

 

 
Para exibir o documento de instância em um navegador:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.

2. No caso de um documento de instância não US GAAP, selecione Abrir, em
seguida, Abrir Relatório.

3. Navegue até a pasta em que o documento de instância foi armazenado e clique
em OK.

Opcional: Para selecionar um relatório do Disclosure Management localizado em
outra pasta, selecione Abrir, depois Abrir Pasta de Relatórios e navegue até a
pasta em que o relatório reside, selecione o relatório e, em seguida, clique em
OK.

4. Em Ferramentas, selecione Abrir no Navegador Padrão.
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Revisando o Título do Relatório e o Nome do Arquivo Gerado
IXBRL

A autoridade reguladora da África do Sul (CIPC) exige que os arquivos iXBRL sejam
intitulados em um determinado formato para envio, dessa forma, será possível revisar e
gerenciar as informações sobre Título do Relatório e Nome da Instância XBRL.

Configurações Gerais

Para definir as propriedades do relatório:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Propriedades e Geral.

2. Em Nome da Instância XBRL, insira as informações da Instância XBR.

3. Em Título do Relatório, informa um nome do relatório.

4. Opcional: em Idioma do Relatório, selecione um idioma do menu suspenso.

Nota:

Algumas jurisdições exigem o atributo xml:lang para especificar a localidade de
uma tag ou instância. O atributo ‘xml:lang’ na raiz do documento da instância
indica em que idioma o relatório foi preparado. Cada fato do texto marcado
deve ter um atributo ‘xml:lang’ cujo valor corresponde ao idioma do texto no
conteúdo de uma tag. Cada fato de texto marcado deve ter um atributo
‘xml:lang’ que é atribuído ao fato ou herdado, por exemplo, do elemento raiz.
Esse valor deve corresponder ao idioma do texto no conteúdo de uma tag.
Você pode especificar a localidade padrão como mencionado na imagem
abaixo. No entanto, o padrão pode ser substituído no nível do mapeamento, no
Painel de Revisão da IU da Ferramenta de Mapeamento.

5.  
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6. Em Suprimir Valores de Fato, digite um valor.

É possível digitar um conjunto de valores separados por vírgula. Por exemplo, "-",
"0" ou "em branco" instrui o sistema a ignorar esse valor ao gerar um fato.

7. Clique em OK.

Usando o Visualizador Arelle Off-line
O Disclosure Management permite processar e exibir relatórios XBRL no visualizador
Arelle off-line. Essa funcionalidade está disponível porque o programa Visualizador
Arelle usa um cache para armazenar recursos XBRL que são buscados originalmente
da Internet. Depois que os recursos XBRL estiverem no cache, o Visualizador Arelle
referenciará os arquivos do cache para processar o documento de instância.

Para usar o Visualizador Arelle off-line, copie os arquivos de recurso para a mesma
pasta dos arquivos de instância. Se os arquivos de recurso dependentes estiverem
disponíveis na mesma pasta dos arquivos de instância (ou seja, o arquivo XML de
instância, mais seus arquivos de extensão de taxonomia), não serão solicitados ao
usuário os arquivos de recurso. O Visualizador Arelle usa automaticamente os
arquivos da pasta.

Formatando Documentos
É possível definir as propriedades do documento global que se aplicam a todos os
documentos. Além disso, usando uma opção diferente, é possível substituir as
configurações globais do documento atual que foi selecionado:

• prefixos e sufixos de números

• separadores de milhares e decimais para análise de dados numéricos de
documentos do Microsoft Word ao executar mapeamento (Propriedades do
Documento)
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• configurações decimais ou de precisão para todos os dados numéricos que persistem
em um documento de instância

• fatores de escalonamento

• formatos de data

Para aplicar as propriedades de um documento:

1. Selecionar uma opção:

• Para definir as opções globais de formatação, na faixa do Disclosure Management,

clique em  e selecione Transformação.

• Para definir as opções de formatação para o documento selecionado, na faixa do

Disclosure Management, clique em .

2. Opcional: Na lista Prefixo ou Sufixo, especifique um prefixo ou sufixo para números
positivos.

3. Opcional: Na lista Prefixo ou Sufixo, especifique um prefixo ou sufixo para números
negativos.

4. Opcional: Na lista Caracteres Separadores, selecione o formato do caractere para
representar separadores de milhares e decimais para o relatório atual.

Para especificar formatos de caracteres separadores personalizados, selecione
Personalizar na lista Caracteres Separadores, em seguida, selecione um caractere
Separador de Milhares e o caractere de Separador de Decimais.

5. Opcional: selecione Decimal ou Precisão e, em seguida, selecione um local no menu
suspenso.

6. Opcional: selecione Escalonar por e, em seguida, selecione o fator no menu suspenso.

7. Opcional: Na lista Formato de data, selecione um formato de data para o relatório.

Como alternativa, é possível especificar um formato de data Personalizado selecionando
Personalizar na lista Formato de Data e especificar o formato de data no campo
Formato Personalizado.

8. No menu suspenso String Format, selecione o formato dos valores de string.

Nota:

Se estiver formatando apenas o documento atual, você pode clicar no botão
Redefinir para reverter para a formatação global.

9. Clique em OK.

Nota:

A seção Amostra exibe os resultados das seleções de formatação.
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Tabela 9-1    Campos e Descrições de Símbolos de Número Positivo

Campo Descrição

Prefixo Define o símbolo, que é colocado à
esquerda de cada valor positivo. As opções
de símbolo são:
• None
• $
• %
• [
• ]
O símbolo de prefixo padrão é Nenhum.
Como alternativa, é possível especificar
outro símbolo na lista realçando o campo e
digitando outro símbolo.

Sufixo Define o símbolo, que é colocado à direita
de cada valor positivo. As opções de
símbolo são:
• None
• $
• %
• [
• ]
O símbolo de prefixo padrão é Nenhum.
Como alternativa, é possível especificar
outro símbolo na lista realçando o campo e
informando outro símbolo.

Tabela 9-2    Campos e Descrições de Símbolos de Número Negativo

Campo Descrição

Prefixo Define o símbolo, que é colocado à
esquerda de cada valor negativo. As opções
de símbolo são:
• - (símbolo negativo)
• None
• $
• %
• [
• ]
O símbolo de prefixo padrão é - .
Como alternativa, é possível especificar
outro símbolo na lista realçando o campo e
informando outro símbolo.
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Tabela 9-2    (Cont.) Campos e Descrições de Símbolos de Número Negativo

Campo Descrição

Sufixo Define o símbolo que é colocado à direita
de cada valor negativo. As opções de
símbolo são:
• None
• $
• %
• [
• ]
O símbolo de prefixo padrão é Nenhum.
Como alternativa, é possível especificar
outro símbolo na lista realçando o campo e
digitando outro símbolo.

Tabela 9-3    Campos e Descrições do Caractere Separador

Campo Descrição

Caractere Separador Define o formato de caractere de separador de
milhares e decimais para valores numéricos
na lista Caracteres Separadores.
É possível especificar um formato
personalizado selecionando Personalizado na
lista Caracteres Separadores. Em seguida,
selecione um separador de milhar na lista
Separador de Milhares e um formato de
separador decimal na lista Separador Decimal.

Separador de Milhar Define o caractere para separar os milhares
em valores na lista Separador de Milhar. Por
exemplo, você pode selecionar vírgula ( , ) para
exibir um valor 1,000 ou pode selecionar ponto
( . ) para exibir um valor 1.000. As opções são:
vírgula ( , ), ponto ( . ), sublinhado ( _ ) e espaço
(em branco).
Como alternativa, é possível especificar outro
símbolo na lista realçando o campo e
informando outro símbolo.

Separador Decimal Define o caractere para representar pontos
decimais (por exemplo, 1.000,06) na lista
Separador Decimal. As opções são: vírgula ( , ),
ponto ( . ), sublinhado ( _ ) e espaço (em
branco).
Como alternativa, é possível especificar outro
símbolo na lista realçando o campo e
informando outro símbolo.
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Tabela 9-4    Informações Gerais sobre os Atributos Decimal, Precisão e
Escalonamento

Campo Descrição

Informações Gerais sobre os Atributos
Decimal, Precisão e Escalonamento

Quando documentos de instância são
gerados, os valores numéricos mapeados
para itens de linha XBRL são salvos com
seus valores de dados "brutos". Qualquer
formatação ou arredondamento é
removido dos valores numéricos. Para
informar os valores corretamente, você
precisa aplicar as propriedades de precisão
e escalonamento. Por exemplo, se você
mapear um item para "30", mas pretende
representar esse valor em milhões, dois
atributos deverão ser fornecidos. Primeiro,
você deve especificar se o atributo decimal
está definido como "6" para indicar que o
número tem precisão para os milhões.
Segundo, você precisa especificar se o fator
de escalonamento é igual a 6, o qual
adiciona 6 zeros ao valor mapeado 30 e
informa o valor 30000000 no documento de
instância.
Já que cada valor numérico em um
documento de instância deve ter um
atributo do tipo decimal ou precisão, o
Disclosure Management permite que você
especifique definições de precisão para
todos os dados numéricos persistentes em
um documento de instância. Além disso, é
possível especificar um atributo de
escalonamento para determinar os valores
zero corretos a serem incluídos no
documento de instância.
• Decimal — A definição decimal indica

o nível de precisão que um número
está da posição X com relação à casa
decimal. Por exemplo, um atributo
decimal ""0"" significa que o número
tem precisão para o número inteiro.
Um atributo decimal ""2"" significa que
o número tem precisão para as
centenas, e assim por diante. O
atributo decimal é obrigatório para
arquivadores da SEC.

• Precisão - O atributo precisão indica
quantos dígitos no valor numérico
estão precisos. Isso significa que o
número mapeado para o item de linha
é o valor exato mostrado no
documento de instância (sem
arredondamento). Por padrão, o
Disclosure Management usa a
configuração de precisão. Essa opção é
definida como "INF". Se os valores
armazenados em uma origem de dados
já estiverem arredondados (por
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Tabela 9-4    (Cont.) Informações Gerais sobre os Atributos Decimal, Precisão e
Escalonamento

Campo Descrição

exemplo, o valor armazenado como
250 pode realmente corresponder a
250.000), talvez seja necessário ajustar
manualmente o atributo de precisão
no arquivo XML resultante depois que
um documento de instância for criado.
Para obter mais informações sobre o
atributo precision, consulte a
especificação XBRL 2.1.

• Escalonar por - O atributo de
escalonamento permite que você
indique um fator pelo qual as unidades
de valores são multiplicadas por um
fator de escalonamento para
determinar o valor correto a ser
incluído no documento de instância. O
escalonamento elimina a necessidade
de inserir zeros no Microsoft Word ou
Excel ao mapear grandes valores
numéricos.
Por exemplo, se você mapear o valor
US$ 30 e o valor representar, na
verdade, "30 milhões", será necessário
definir o fator de escalonamento como
"6". Isso adiciona 6 zeros ao valor
mapeado 30 e informa o valor
30000000 no documento de instância.
Se você aplicar um fator de
escalonamento ""-2"" a "30", significa
que 2 zeros serão subtraídos, ou seja,
"0,3". (Em geral, ele é usado com
porcentagens. O relatório informa 30%
que é, na verdade, o número 0,3).
O escalonamento não é obrigatório. Se
um fator não for usado, o
escalonamento utilizará
automaticamente o padrão 0, o que
significa que nenhum escalonamento
será aplicado. O número "30" com a
escala=""0"" ainda equivale a "30".
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Tabela 9-4    (Cont.) Informações Gerais sobre os Atributos Decimal, Precisão e
Escalonamento

Campo Descrição

Decimal Informe o número de casas decimais para
as quais o valor está preciso. Essa
configuração é obrigatória para
arquivadores da SEC.
Informe a configuração como um número
inteiro positivo para indicar a precisão do
valor à direita do ponto decimal.
Por exemplo, informe "3" para especificar
que o fato numérico é preciso para três
dígitos à direita do ponto decimal. Em
outro exemplo, se US$ 42,38 for informado,
os decimais deverão ser definidos como 2.
Se o número for 36,69%, os decimais
deverão ser definidos como 4.
Também é possível informar o número
como um número negativo "-" para indicar
a precisão do valor à esquerda do ponto
decimal. Por exemplo, se você atribuir
decimais como "-3", o valor US $30.000 será
considerado preciso para milhares. Se os
decimais forem "-6", o número será preciso
para milhões.

Nota:

Em geral, é
importante
complementar
a configuração
de decimais
com a
propriedade de
escalonamento.
Por exemplo, se
você mapear o
valor US$ 30 e
ele representar,
na verdade, "30
milhões", será
necessário
definir a
propriedade de
escalonamento
como "6". Esse
atributo
adiciona 6
zeros ao valor
mapeado 30 e
informa o valor
30000000 no
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Tabela 9-4    (Cont.) Informações Gerais sobre os Atributos Decimal, Precisão e
Escalonamento

Campo Descrição

documento de
instância.

Precisão Selecione para usar uma configuração de
precisão e escolha o número de dígitos de
um valor numérico que sejam precisos.
Por exemplo, se você inserir "7", ele estará
correto para a sétima casa, contando os
sete primeiros dígitos a partir da esquerda,
começando pelo primeiro dígito não zero.
Por padrão, o Disclosure Management usa
a configuração de precisão. Essa opção é
definida como "INF".
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Tabela 9-5    Escalonando Campos e Descrições

Campo Descrição

Escalonar por Selecione o fator global inicial Escalonar
por.
O escalonamento é um método em que as
unidades dos valores são multiplicadas por
um fator de escalonamento para
determinar o valor correto a ser incluído
no documento de instância. O
escalonamento elimina a necessidade de
inserir zeros no Microsoft Word ou Excel
ao mapear grandes valores numéricos. Os
fatores de escalonamento são definidos
como um exponente 10. Por exemplo, se o
documento tiver um valor mapeado "2" e o
fator de escalonamento for "3", o valor no
documento de instância será 2000. O fator
de escalonamento padrão é 0, o que não
escalona valores. Fatores de escalonamento
negativos, como "-1" ou "-2", também são
aceitos.
Por exemplo, se você mapear o valor US$
30 e o valor representar, na verdade, "30
milhões", será necessário definir o fator de
escalonamento como "6". Isso adiciona 6
zeros ao valor mapeado 30 e informa o
valor 30000000 no documento de instância.
Se você aplicar um fator de escalonamento
""-2"" a "30", significa que 2 zeros serão
subtraídos, ou seja, "0,3". (Em geral, ele é
usado com porcentagens. O relatório
informa 30% que é, na verdade, o número
0,3).
O escalonamento não é obrigatório. Se um
fator não for usado, o escalonamento
utilizará automaticamente o padrão 0, o
que significa que nenhum escalonamento
será aplicado. O número "30" com a
escala=""0"" ainda equivale a "30".
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Tabela 9-6     Campos e Descrições do Formato de Data

Campo Descrição

Formato de Data Selecione o formato de data no menu suspenso
Formato de data. As opções válidas são:
• None
• "(D)D*(M)M"
• "(M)M*(D)D"
• "(D)D*(Mon)th"
• "(Mon)th*(D)D"
• "(Mon)th*(Y)YYY"
• "(Y)Y(YY)*(Mon)th"
• "(D)D*(Mon)th*(Y)Y(YY)"
• "(Y)Y(YY)*(D)D*(Mon)th"
• "(Y)Y(YY)*(Mon)th*(D)D"
• Personalizado (o formato de data deve ser

especificado no campo de formato
Personalizado)

Formato Personalizado Para especificar um formato de data
personalizado, especifique o formato de data
personalizado.

Tabela 9-7    Campos e Descrições do Formato de String

Campo Descrição

String Especificar o formato da string. Opções de
formatação estão disponíveis para
mapeamentos XBRL não numéricos em que a
string é baseada nos conceitos do tipo
"xbrl.us:TextBlockItemType" e suas
derivativas. As seguintes opções de formatação
incluem:
• Rich text — O Disclosure Management

extrai o conteúdo em formato HTML do
documento do Office e aplica essa
formatação ao item não numérico.

• Texto sem formatação — O Disclosure
Management usa o valor de formatação do
fato correspondente e aplica a formatação
ao item não numérico.

• Padrão — Um formato de texto sem
formatação é aplicado aos itens não
numéricos, por padrão. No entanto, a
configuração padrão pode ser definida
para usar o formato de rich text para
determinados tipos de string e suas
derivativas.
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Usando o Disclosure Management para Geração de HTML
EDGAR

Criando Documentos EDGAR com o Disclosure Management
Para arquivadores da SEC, o Disclosure Management oferece uma solução
abrangente para criar, validar e publicar arquivamentos HTML e XBRL do EDGAR.
Usando o Disclosure Management, os usuários podem gerar documentos de
arquivamento tanto em HTML quanto em XBRL do EDGAR com base no relatório do
Disclosure Management, garantindo a conformidade da saída gerada com as regras
de validação do EDGAR Filer Manual.

As etapas a seguir focam a geração de arquivos HTML EDGAR, mas devem ser
usadas junto com as suas etapas de criação de XBRL. Os usuários podem optar por
utilizar o mesmo relatório do Disclosure Management e os mesmos doclets para gerar
tanto documentos HTML quanto documentos XBRL.

Para criar documentos EDGAR:

1. Incorpore o conteúdo do seu relatório nos doclets do Microsoft Word e/ou Excel
como faria normalmente. Para gerar o HTML EDGAR, é preciso criar outros
doclets para incluir o conteúdo não XBRL, como a ilustração, o índice, notas
adicionas etc.

2. Incorpore os seus doclets ao relatório do Disclosure Management.

3. Opcional: Utilize as variáveis do Disclosure Management para ajudar a gerenciar
o Índice ou manter dados comuns sincronizados.

4. Finalize a aparência do relatório do Disclosure Management. O relatório do
Disclosure Management deve ter a aparência do relatório final que você pretende
gerar no formato HTML EDGAR. Assim sendo, certifique-se de que os doclets
estejam na ordem correta com o formato adequado e que o conteúdo HTML
indesejado esteja oculto, por exemplo, informações de tag DEI para o
arquivamento XBRL.

5. Antes das etapas de geração ou validação, certifique-se de que as variáveis do
Disclosure Management estejam no modo "Avaliado" para que o relatório do
Disclosure Management apareça em seu estado final.

6. No Disclosure Management, selecione Validar, depois, US SEC e HTML EDGAR
para verificar seus documentos em relação às regras de validação HTML do
EDGAR Filers Manual.

7. Verifique se há erros e resolva-os conforme necessário.

8. No Disclosure Management, selecione Publicar, depois, HTML EDGAR para
gerar os documentos finais. Uma caixa de diálogo de salvamento do arquivo
EDGAR é exibida.

9. Especifique um nome de arquivo zip e clique em Salvar. O nome do arquivo zip
será o nome do seu documento HTML. É possível renomear o documento
posteriormente se desejado. Todos os documentos adequados são salvos no
arquivo zip informado. O arquivo zip incluirá o documento HTML EDGAR, assim
como qualquer arquivo de imagem que seja usado no seu relatório.
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Depois que seus documentos são gerados na etapa final, a função do Disclosure
Management na publicação dos documentos é concluída. É responsabilidade do arquivador
enviar os documentos para o site da SEC. Certifique-se de que os códigos de acesso
EDGAR adequados foram aplicados para enviar seus documentos pelo sistema de envio da
SEC. Consulte EDGAR Filer Manual para obter mais informações.

Criando um Hiperlink no Documento EDGAR
Nesta seção, você aprende a criar um hiperlink de um documento EDGAR para outro.

Para gerar os documentos EDGAR finais: no Disclosure Management, selecione Publicar e
HTML EDGAR. Após abrir o Relatório EDGAR. O menu Exibir é exibido na caixa de diálogo
de Visualização.

Para criar um hiperlink no documento EDGAR:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.

2. No menu Arquivo, selecione Abrir Relatório. Após abrir o Relatório EDGAR. O menu
Exibir é exibido na caixa de diálogo de Visualização.

3. Em Visualização HTML EDGAR, selecione um texto e Exibir, em seguida, selecione
Link para executar o link de Exibição.

4. No Link de Exibição, clique em Procurar e selecione o arquivo do Relatório de Exibição
para vincular ao documento EDGAR.

5. Opcional: selecione HiperLink para adicionar um link externo ao documento EDGAR.

6. Clique em OK.

Removendo o Hiperlink do Documento EDGAR
Para remover o hiperlink no documento EDGAR:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Visualizar.

2. No menu Arquivo, selecione Abrir Relatório. Após abrir o Relatório EDGAR. O menu
Exibir é exibido na caixa de diálogo de Visualização.

3. Na Visualização HTML EDGAR, selecione o texto de hiperlink, Exibir, em seguida,
Desvincular para remover o link do documento EDGAR.

4. Em Desvincular Exibição, selecione o arquivo de Relatório de Exibição para remover do
documento EDGAR e clique em Desvincular.

Diretrizes de Formatação
É importante pensar na formatação ao criar documentos do Disclosure Management para
garantir que o documento HTML EDGAR resultante tenha a aparência adequada. É
responsabilidade do arquivador criar e manter a formatação desejada nos doclets e nos
relatórios do Disclosure Management usando as funcionalidades padrão do Microsoft Office.

Com base na formatação final nos seus documentos, o Disclosure Management fornecerá a
representação mais precisa possível ao publicar o conteúdo no HTML EDGAR.

Este tópico apresenta sugestões, recomendações e limitações relacionadas à preparação de
um relatório do Disclosure Management que os clientes podem seguir para garantir que o
Disclosure Management produza a saída HTML EDGAR desejada. Embora o Disclosure
Management não possa garantir uma transformação 100% perfeita de um relatório do
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Disclosure Management no HTML EDGAR pronto, se você seguir as diretrizes e
recomendações descritas aqui, uma representação mais fiel do documento do Word
será produzida.

Nota:

Para preservar a fidelidade visual do seu relatório final, a Oracle recomenda
que você use o Internet Explorer para processar documentos EDGAR.

Considerações de Doclet

As seguintes considerações descrevem como os doclets afetam a paginação geral do
relatório do Disclosure Management:

• Parágrafo Vazio: Por padrão, o Disclosure Management adiciona um parágrafo
vazio antes de um doclet ser inserido no relatório do Disclosure Management.
Isso pode gerar um espaçamento inesperado entre vários doclets.

• Definir Quebras de Página: A Oracle recomenda que uma quebra de página
seja adicionada (usando CTRL + ENTER) para separar os doclets onde possível.

• Doclets Ocultos: Os doclets ocultos não serão incluídos na saída do EDGAR.
Por padrão, o Disclosure Management remove todos os parágrafos vazios que
cercam o conteúdo dos doclets ocultos. Em alguns casos, alguns parágrafos
vazios podem permanecer antes do conteúdo de doclet oculto. Certifique-se de
que todos os espaçamentos estranhos nos doclets sejam removidos no final.

• Local do Doclet Oculto: Quando possível, adicione doclets ocultos no final do
relatório do Disclosure Management. Isso evita alguns problemas de paginação
que podem ocorrer se um doclet oculto está misturado com doclets exibidos.

Colunas

O Word permite que você divida o documento em colunas no "estilo jornalístico". Isso
pode aprimorar a formatação do documento. Essas colunas são suportadas como
saída HTML EDGAR.

A divisão de uma tabela em várias colunas não é suportada. Se quiser dividir uma
tabela longa em várias colunas, você precisará criar uma tabela para cada coluna a
fim de garantir a mesma aparência no HTML gerado.

Linhas ou Réguas Horizontais

Não use imagens (como arquivos GIF ou JPG) para exibir linhas ou réguas
horizontais em um documento do Word. Todas as imagens no documento do Word
gerarão arquivos gráficos individuais durante a conversão do HTML. Esse
processamento pode demorar se a imagem está em um cabeçalho ou rodapé. O
Word oferece várias soluções integradas para adicionar linhas horizontais a um
parágrafo:

• Inserir Linha Horizontal: na faixa Página Inicial do Microsoft Word, selecione
Linha Horizontal no menu Bordas para inserir uma linha horizontal onde o cursor
está posicionado. Para editar as propriedades da linha horizontal, clique duas
vezes nela.

Capítulo 9
Usando o Disclosure Management para Geração de HTML EDGAR

9-18



• Bordas de Parágrafo: Use uma borda de parágrafo para criar uma linha horizontal em
um documento do Word. Para reduzir a largura da linha, modifique a propriedade de
parágrafo Recuo à Direita.

Trabalhando com Inline XBRL
Quando você produz um relatório em XBRL, o arquivo resultante contém tags que podem
ser lidas por máquinas. No entanto, a falta de um formato de apresentação torna difícil a
leitura por pessoas. Por outro lado, o inline XBRL (iXBRL) permite que você produza
relatórios em um formato que pode ser lido tanto por pessoas quanto por máquinas em um
único arquivo. Os dados no relatório podem ser organizados e formatados como você quiser,
e quando um usuário exibe um relatório em um visualizador iXBRL, as tags podem ser
expandidas para mostrar as informações XBRL que foram mapeadas para elas.

O Disclosure Management suporta a especificação Inline XBRL 1.1.

O iXBRL permite que o usuário exiba as tags XBRL no documento sem precisar manter ou
criar um arquivo XBRL separado. A mesma validação, processo de marcação, regras de
taxonomia e melhores práticas se aplicam aos relatórios XBRL e iXBRL.

Muitos reguladores aceitam XBRL, iXBRL ou ambos para fins de declaração regulatória. Por
exemplo, estes reguladores aceitam os dois formatos:

• SEC US-GAAP

• HMRC (UK) FRS 101, FRS 102

Publicando e Exibindo iXBRL

Para publicar um relatório no formato iXBRL:

1. Na faixa do Disclosure Management, clique em Publicar e selecione iXBRL

O relatório será validado automaticamente como parte do processo de publicação. O
relatório pode ser validado no formato UK HRMC.

2. Especifique um nome de arquivo e selecione um destino para salvar os arquivos
publicados.

O arquivo de saída é um arquivo compactado que contém todos os arquivos de relatório
iXBRL. Ele é salvo com a extensão de arquivo .DMR.

Para exibir o relatório:

1. Localize o arquivo DMR criado quando você publicou o relatório e altere a extensão do
arquivo para .ZIP.

2. Abra o arquivo ZIP com um utilitário de compactação e extraia o arquivo com
extensão .XHTML. Esse arquivo contém seu relatório iXBRL.

3. Abra o arquivo XHTML com um navegador para exibir o relatório em HTML. Como
alternativa, você pode abrir o arquivo com um visualizador iXBRL, como o Arelle ou o VT
Fact Viewer, para ver os metadados iXBRL incorporados no documento.

Também é possível visualizar um relatório em iXBRL. Basta clicar em Visualizar, Exibir,
iXBRL. Ao visualizar o arquivo, você exibe somente o texto HTML padrão. Se quiser exibir
os metadados iXBRL além do texto normal, você precisará abrir o arquivo em um leitor
iXBRL, como o Arelle ou o VT Fact Viewer.
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Nota:

É possível expressar conceitos de durationItemType (por exemplo, us-
gaap:AcquiredFiniteLivedIntangibleAssetsWeightedAverageUsefulLife)
expressos como palavras e o sistema os transformará em saídas de tipo de
duração válidas. Por exemplo, "Cinco anos, dois meses" é transformado em
"P5Y2M".

Algumas considerações sobre o trabalho com iXBRL:

• Ao trabalhar com sumários no Microsoft Word, não use tabulações para criar
espaço, porque você pode perder a numeração das páginas.

• Se você não conseguir conectar o Arelle à internet ao executar a validação do
iXBRL, consulte "Atualizando o cache HTTP" em Dicas e Solução de Problemas.

• Não é possível aninhar tabelas ou formas no relatório. Caso isso aconteça, o
sistema exibirá um erro de sintaxe de HTML quando você tentar gerar o iXBRL.
Salve as tabelas ou formas aninhadas como um arquivo de imagem único (por
exemplo, JPG ou GIF) antes de gerar o iXBRL.

• Ao trabalhar com listas ordenadas no Microsoft Word, não use a opção Definir
Valor da Numeração para começar a lista com um número diferente do 1. Se a
lista ordenada no Word não começar com 1, o sistema exibirá um erro durante a
validação.
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10
Substituição de Relatório Disclosure
Management no Narrative Reporting

Esse recurso permite que você faça a substituição de um relatório de um período para o
próximo exportando o relatório original do Disclosure Management e importando-o como um
novo relatório. Depois de importar o relatório, você pode alterar as Datas Variáveis e de
Contexto para o novo período. Posteriormente, é possível consultar o relatório importado no
Oracle Smart View for Office.

Algumas considerações ao fazer a substituição dos relatórios do Disclosure Management.
Substituição é uma operação padrão no Disclosure Management, na qual é possível
preservar a formatação e as tags XBRL em um documento. Siga estas etapas para realizar a
substituição:

• Crie uma pasta chamada Exportação. É possível exportar o relatório Quarterly Filing
2017—Q1 para a pasta Exportar.

• É possível importar o mesmo relatório para uma pasta chamada Quarterly Reports e
renomear o relatório de Quarterly Filing 2017—Q1 para Quarterly Filing 2017—Q2.

• Não é possível abrir dois relatórios do Disclosure Management com o mesmo nome.
Depois de fazer a substituição de um documento de um período para o próximo, feche o
documento original antes de abrir o novo.

Para substituir um Relatório existente do Disclosure Management no Narrative Reporting:

Tarefas Realize estas subtarefas Para Obter Mais Informações

Exportando o Relatório
Trimestral na Interface Web
do Narrative Reporting

• Crie uma pasta comum na
biblioteca. Por exemplo,
Arquivamento de
Relatório Trimestral

• Crie outra pasta
Arquivamento
Trimestral 2017 — T1 na
pasta Arquivamento de
Relatório Trimestral.

• Exporte o relatório
trimestral anterior para
uma pasta comum
(Arquivamento de
Relatório Trimestral)

Exportando o Relatório
Trimestral na Interface Web do
Narrative Reporting

Importando o Relatório
Trimestral na Interface Web
do Narrative Reporting

• Crie outra pasta
Arquivamento
Trimestral 2017 — T2 na
pasta Arquivamento de
Relatório Trimestral.

• Importe o relatório
trimestral anterior a
partir de uma pasta
comum (Arquivamento
de Relatório Trimestral)

Importando o Relatório
Trimestral na Interface Web do
Narrative Reporting
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Tarefas Realize estas subtarefas Para Obter Mais Informações

Alterando a Configuração do
Modelo de Taxonomia no
Cliente do Disclosure
Management

Alterando a Configuração de
Propriedades do Relatório:
• Data da Taxonomia
• Namespace

Alterando as Propriedades do
Relatório de Taxonomia no
Disclosure Management

Publicando o Modelo de
Taxonomia

Permite que você publique a
nova taxonomia no servidor.

Publicando o Modelo de
Taxonomia

Alterando a Taxonomia na
Ferramenta de Mapeamento

A alteração da Taxonomia
afeta todos os mapeamentos
existentes que estão
associados ao relatório.

Alterando a Taxonomia na
Ferramenta de Mapeamento

Atualizando as Datas de
Contexto

A alteração das datas de
contexto afeta todos os
mapeamentos existentes que
estão associados ao modelo de
taxonomia.

Atualizando as Datas de
Contexto

Validando o Relatório Permite que você realize a
validação do modelo de
taxonomia.

Validando o Relatório

Alterando Variáveis A alteração das datas variáveis
afeta todos os mapeamentos
existentes que estão
associados ao modelo de
taxonomia.

Sobre Variáveis

Exportando o Relatório Trimestral na Interface Web do
Narrative Reporting

Para exportar o relatório trimestral anterior para uma pasta comum:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, clique no ícone

.

2. Clique em  e selecione Pasta para adicionar a pasta à biblioteca.

a. Em Nome, informe o nome da pasta. Por exemplo: Arquivamento de
Relatório Trimestral.

b. Em Descrição, forneça a descrição do arquivamento de relatório e clique em
OK.
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3. No Painel de Conteúdo, clique em  e selecione Pasta para armazenar artefatos.

a. Em Nome, informe o nome da pasta. Por exemplo: Arquivamento Trimestral 2017
— T1.

b. Em Descrição, forneça a descrição do arquivamento de relatório e clique em OK.

4. Em Criar  ao lado do ícone Pesquisar, selecione Fazer Upload do Arquivo.

5. Clique em Escolher um Arquivo para navegar até o Arquivamento de Relatório
Trimestral que você deseja carregar, em seguida, clique em OK.

 

 

6. No Painel de Conteúdo, clique em  e selecione Pasta para armazenar artefatos.

a. Em Nome, informe o nome da pasta. Por exemplo: Arquivamento Trimestral 2017
— T2.

b. Em Descrição, forneça a descrição do arquivamento de relatório e clique em OK.

7. Na página Início, selecione Biblioteca.

8. Faça o seguinte, dependendo do artefato:

a. Para uma pasta no nível raiz, no painel de navegação, selecione a pasta e clique em

 e em Exportar

b. Para outros artefatos (pasta, pacote de relatórios ou aplicativo), no painel à direita,

selecione o artefato a ser exportado, clique em  e selecione Exportar.

9. Escolha a pasta de Arquivamento de Relatório Trimestral onde o arquivo de
exportação deve ser armazenado e clique em OK. O processo de exportação é
executado em segundo plano. Verifique Mensagens para exibir a notificação assim que
a exportação for concluída.

Valide se a exportação foi bem-sucedida verificando a pasta para a qual você exportou o
artefato e se o nome do arquivo zip de exportação foi prefixado com Exportar. Por
exemplo, Exportação – Arquivamento de Relatório Trimestral.zip.
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Importando o Relatório Trimestral na Interface Web do
Narrative Reporting

Para importar o relatório trimestral anterior de uma pasta comum:

1. Para importar o arquivo de relatório da pasta Arquivamento de Relatório
Trimestral para a pasta Arquivamento Trimestral 2017 — T2:

2. Navegue até a pasta Arquivamento Trimestral 2017 — T2, selecione o menu

 no canto superior direito da Biblioteca e selecione Importar.

3. Na caixa Importar, selecione Biblioteca e clique em Procurar, depois, selecione
o arquivo Exportação – Arquivamento de Relatório Trimestral.zip
para ser importado.

4. Selecione Pasta Atual como local de destino da importação. Por exemplo:
Arquivamento Trimestral 2017 — T2 é a pasta atual.

5. Selecione Substituir Objetos Existentes para substituir qualquer artefato
existente pelo novo artefato importado.

6. Selecione Incluir Permissões de Acesso para incluir as permissões de acesso
já definidas no artefato importado no existente. Em seguida, clique em OK.

O processo de importação é executado em segundo plano. Marque Mensagens
para exibir a notificação assim que a importação estiver concluída. Verifique a
pasta da biblioteca que você especificou para confirmar se o arquivo foi
importado.

Nota:

Depois de importar o Relatório do Disclosure Management, é possível
renomear o relatório do Disclosure Management report.

Na Interface de Usuário da Web do Narrative Reporting, clique no

relatório do Disclosure Management, selecione o menu  no canto
superior direito da Biblioteca e selecione Renomear.

Na caixa de diálogo Renomear, é possível renomear o Relatório do
Disclosure Management recém-importado para um nome de arquivo
exclusivo e clicar em OK.

Alterando as Propriedades do Relatório de Taxonomia no
Disclosure Management

Para alterar as propriedades do relatório:

1. Abra o relatório do Disclosure Management.

2. No painel Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione o

modelo de Taxonomia e clique em .
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3. Faça log-in no Narrative Reporting e informe os detalhes de usuário e senha.

4. Selecione Fazer Check-out e, em seguida, Propriedades.

5. Selecione Taxonomia e altere as configurações de taxonomia:

a. Em Data da Taxonomia, clique em  para alterar a data.

b. O Namespace é alterado automaticamente para a data especificada em Data da
Taxonomia. Por exemplo, http://xbrl.visi.com/20170930, onde 20170930
corresponde ao formato de data AAAAMMDD.

c. Clique em OK para sair das propriedades do relatório.

d. Clique em Taxonomias de Referência. Selecione as propriedades individuais e
clique em OK

6. Clique em Fazer Check-in. Especifique seus Comentários e clique em OK para salvar
o modelo de taxonomia.

Na mensagem de êxito exibida, clique em OK.

Publicando o Modelo de Taxonomia
Para publicar o modelo de taxonomia:

1. Abra o relatório do Disclosure Management.

2. No painel Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione o modelo

de Taxonomia e clique em .

3. Faça log-in no Narrative Reporting e informe os detalhes de usuário e senha.

4. Clique em Publicar e selecione Taxonomia.

5. Em Publicar Taxonomia, selecione o Local do modelo.

6. Selecione Validar e Registro Automático.
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7. Na seção Registro Automático, informe o Nome da Pasta e o Nome da
Taxonomia, depois, clique em OK para publicar a nova taxonomia no servidor.

Validando o modelo de taxonomia.

Nota:

Se forem detectados erros na validação, corrija-os e publique o modelo
de taxonomia.

Alterando a Taxonomia na Ferramenta de Mapeamento
Depois de validar o modelo de taxonomia, é preciso alterar a taxonomia associada ao
relatório.

Para alterar a taxonomia associada ao relatório:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
a guia Conceito.
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4. Na lista suspensa de Ação, clique em Selecionar Taxonomia para escolher a
taxonomia recém-criada.

5. Selecione o modelo de taxonomia associado e clique em OK.

Atualizando as Datas de Contexto
Para atualizar as datas de contexto:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Oracle Smart View for Office. Consulte 
Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View
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2. Na faixa do Disclosure Management, clique em .

3. No painel Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione
Contexto.

4. No painel de Listagem de Contextos, selecione o contexto e clique em .

5. Altere as Datas de Contexto para datas finais trimestrais e clique em OK.
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Validando o Relatório
Para realizar a validação do modelo de taxonomia:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

2. Na Faixa do Disclosure Management, clique em Validar e selecione a opção de
validação.

As opções são:

• XBRL

• US SEC

• UK HRMC

• IFRS Global

Nota:

Se forem detectados erros na validação, corrija-os e publique o modelo de
taxonomia.

Migrando Taxonomias
A migração de taxonomias é diferente da transferência de taxonomias. Em uma
transferência, você faz uma cópia de um relatório com a taxonomia estendida que o
acompanha e, em seguida, usa essa taxonomia em um período de relatório diferente. Ao
migrar uma taxonomia, você altera o ano da taxonomia base de uma taxonomia estendida
para outro ano (por exemplo, de US-GAAP-2016 para US-GAAP-2017).

O processo de migração permite que você use conceitos recém-aprovados e remova
conceitos obsoletos. Em muitas jurisdições, as taxonomias podem mudar anualmente. Em
alguns casos, as taxonomias base vencidas deixam de ser aceitas pelo Regulador como
base para uma taxonomia estendida e precisam ser substituídas. O Disclosure Management
confirmará se a taxonomia em uso será aceita pelo Regulador antes do arquivamento ou se
a taxonomia base precisa ser migrada primeiro.

Para migrar uma taxonomia:

1. Antes de começar a migração de uma taxonomia, conclua a transferência. Consulte 
Substituição de Relatório do Disclosure Management no Narrative Reporting

2. No Taxonomy Designer, clique em Propriedades.

3. Selecione a guia Taxonomia.

4. Clique no menu suspenso Taxonomia Base, selecione a taxonomia base para a
migração e clique em OK.

Nota:

O processo de migração pode demorar alguns minutos para ser concluído.
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11
Processo de Marcação em XBRL de Alto
Volume

O XBRL de Alto Volume do Disclosure Management é um mecanismo de geração de
instância XBRL desenvolvido para aceitar uma série de arquivos de mapeamento
intermediários que têm instruções para gerar uma instância XBRL.

Usando o Microsoft Excel, você pode selecionar uma célula e aplicar tags a cada célula.
Esse processo de marcação permite gerar o arquivo de mapeamento intermediário. Esse
arquivo de mapeamento intermediário é alimentado para o mecanismo do XBRL de Alto
Volume do Disclosure Management, que gera a instância XBRL.

Um processo de tag automática usa as opções de comentário do Microsoft Excel para pintar
ou marcar uma célula-alvo. Você pode aplicar tags para uma célula selecionada ou para um
intervalo de células.

No momento, o XBRL de Alto Volume do Disclosure Management é usado basicamente para
casos de uso do regulador da Colômbia.

Configurando uma Taxonomia XBRL de Alto Volume
Para configurar uma taxonomia XBRL de alto volume, registre e carregue essa taxonomia no
Taxonomy Manager.

Antes de Começar

Antes de começar a configurar a taxonomia XBRL de alto volume, faça download da
taxonomia e do modelo no site do repositório do seu regulador. Também é preciso se
conectar ao Disclosure Management pelo Smart View.

Para fazer download da taxonomia e do modelo:

1. Navegue até o site do repositório de taxonomias do seu regulador. Por exemplo, para
taxonomias da Colômbia, navegue até Taxonomias da Colômbia.

2. Clique no número da taxonomia correta (por exemplo, 103 Agricultura) para o
arquivamento.

A agência reguladora fornece os seguintes itens para cada taxonomia:

• Os pontos de entrada necessários (arquivos XSD) para a taxonomia, como
Consolidado Anual, Individual Anual etc.

• A própria taxonomia (arquivo ZIP).

• O modelo de taxonomia (arquivo do Microsoft Excel).

3. Faça download dos arquivos de taxonomia (ZIP) e modelo (Microsoft Excel) para seu
computador.

Figura 1 mostra um exemplo dos pontos de entrada, da taxonomia e do modelo do Microsoft
Excel para a taxonomia 103 Agricultura da Colômbia.
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Figura 11-1    Exemplo de Repositório de Taxonomias do Regulador da Colômbia

Conectando-se ao Disclosure Management no Smart View

Depois de fazer download da taxonomia e do modelo, abra o modelo no Microsoft
Excel e siga estes procedimentos para se conectar ao Disclosure Management:

1. Abra o modelo no Microsoft Excel.

2. Clique em .

3. Em URL de Conexão, especifique as informações do servidor do Disclosure
Management.

Nota:

Para as informações do servidor entrarem em vigor, pode ser necessário
reiniciar o Microsoft Excel.

4. Clique em .

Configurando a Taxonomia

Depois de se conectar ao Disclosure Management, siga estes procedimentos para
carregar e registrar a taxonomia:
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1. No Microsoft Excel, clique em .

2. No Taxonomy Manager, clique em .

3. Clique em Procurar e navegue até o local onde você fez o download da taxonomia.

4. Para adicionar o campo de referência da taxonomia:

a. Ao lado da lista suspensa de Ações, clique em .

b. Selecione Referências de Taxonomia e clique em OK.

5. No site do regulador, selecione o link XSD do ponto de entrada que você deseja usar
(por exemplo, https://www.superfinanciera.gov.co/xbrl/ifrs/2016-04-01/
ctrl-103-agr-ind-int_entry-point_2016-04-01.xsd) e cole-o em Referências de
Taxonomia.

6. No site do regulador, para o ponto de entrada que você acaba de colar, selecione a parte
do nome do arquivo após a data. Em seguida, copie e cole essa parte em Ponto de
Entrada.

No exemplo dado na etapa anterior, você colaria ctrl-103-agr-ind-int_entry-
point_2016-04-01.xsd.

7. Informe uma pasta e um nome para a taxonomia e clique em Salvar.

Definindo as Opções XBRL de Alto Volume
É possível definir os seguintes tipos de opções XBRL de Alto Volume:

• Use as opções Gerais para especificar o URL de Conexão.

• Use as opções de Verificação para especificar as configurações de Publicação e
Opções de Publicação.

Configurações Gerais

1. Na faixa do XBRL de Alto Volume, selecione Opções e Geral.

2. Em URL de Conexão, especifique as informações do servidor do Disclosure
Management.

3. Clique em OK.

Nota:

Para as informações do servidor entrarem em vigor, pode ser necessário
reiniciar o Microsoft Excel.
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Configurações de Verificação

Para executar a publicação:

1. Na faixa do XBRL de Alto Volume, selecione Opções e Verificação.

 

 

2. Para aplicar a publicação, faça o seguinte:

• Publicar Células Vazias—Se selecionado, será possível eliminar as células
vazias durante a publicação de documentos XBRL

• Calcular Valores Ausentes— Se selecionado, será possível encontrar
valores mapeados ausentes

3. Clique em OK.

Opções de Publicação

Para verificar as opções de mensagem:

1. Na faixa do XBRL de Alto Volume, selecione Opções e Verificação.

2. Informe um valor em Limite da Mensagem para armazenar o número máximo de
relatórios por vez.

3. Opcional: selecione Ativar Diagnóstico para ver os resultados do relatório.

4. Clique em OK.
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Configurando Informações de Entidade do Documento
A interface de Informações de Entidade do Documento (DEI) permite que você defina
variáveis para um Modelo de Taxonomia. A DEI define os parâmetros necessários para a
geração adequada de instância, como ID da Entidade, referência de Esquema, namespace
de taxonomia, lista de contextos e unidades são usadas no processo de marcação.

Para adicionar informações de variáveis na planilha DEI, execute estas etapas:

1. Na faixa do XBRL de Alto Volume, selecione .

A caixa de diálogo Document Entity Information é exibida.

 

 

2. Atualize a lista de taxonomias disponíveis e, na lista suspensa de Taxonomia, selecione
um namespace de taxonomia necessário.

3. Em Scheme, informe os detalhes do esquema que são necessários para definições de
contexto.

4. Em Entity, informe uma identificação exclusiva para a entidade, empresa ou instituição.
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5. Selecione as informações necessárias para Contexts e Units na tabela abaixo e
clique em OK.

Um contexto e várias unidades são criados por padrão. Ao marcar o intervalo de
células, fora de todos os contextos, o contexto padrão é exibido na parte superior da
lista suspensa. Da mesma forma, em todas as unidades, a unidade padrão é exibida
na parte superior da lista suspensa.

Para adicionar novas propriedades de variáveis de contexto, execute estas etapas:

1. Clique em  para adicionar novas informações de variáveis de contextos.

A caixa de diálogo Context é exibida.

 

 

2. Em Name, informe o nome ou o rótulo do contexto.

Nota:

Os mesmos nomes de contexto podem ser usados no arquivamento do
próximo trimestre. Por exemplo, para as variáveis I_currentQuarter e
D_currentYear, você pode alterar só a data e usar o mesmo nome.

3. No menu suspenso Type, selecione o tipo de contexto necessário.

4. Em From, selecione a data inicial do período de relatório.

5. Em To, selecione a data final do período de relatório.

6. Clique em OK.
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Nota:

Para excluir uma variável de contexto, selecione a propriedade e clique em . Na
planilha, as tags existentes que estão fazendo referência ao contexto excluído não
são válidas. Você precisa remarcar a célula para um contexto válido.

Tabela 11-1    Campos e Descrições do Painel Detalhes do Contexto

Campo Descrições

*Nome Especifique o nome ou o rótulo do contexto.
Esse nome não é mantido para documentos de
instância. Por exemplo, I_currentQuarter ou
D_CurrentYear.

*Tipo Especifique o período em que o fato é
relevante. As opções válidas são:
• Instantâneo—Data específica. Por

exemplo: Friday, January 01, 2017)
• Duração — Um período abrange do início

do trimestre ou do ano e termina no final
do trimestre ou do ano. Por exemplo, de
Friday, January 01, 2017 até
Saturday, December 31, 2017.

*De Especifique a data inicial do período de
relatório. Informe a data no formato Day,
Month Date, Year. Para selecionar uma data

no Calendário, clique em .
Para Especifique a data final do período de

relatório. Informe a data no formato Day,
Month Date, Year. Para selecionar uma data

no Calendário, clique em .

Para adicionar novas informações de variável de unidade, execute estas etapas:

1. Clique em  para adicionar novas informações de variável de unidade.

A caixa de diálogo Unit é exibida.
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2. Em Name, informe o nome da unidade

3. Em Measure, informe um tipo de unidade.

4. Opcional: Selecione Dividir por e especifique o denominador em Denominador.

5. Em Decimals, informe um valor decimal.

6. Em Scaling, informe um valor de dimensionamento.

7. Clique em OK.

Nota:

Para excluir uma variável de unidade, selecione a propriedade e clique em

. Na planilha, as tags existentes que estão fazendo referência à variável
de unidade excluída não são válidas. Você precisa remarcar a célula para
uma variável de unidade válida.

Tabela 11-2    Campos e Descrições do Painel da Unidade

Campo Descrição

*Nome Informe um rótulo para a unidade. Por
exemplo, informe USD para dólares
americanos ou EUR para euros. Esse valor
não persiste nos documentos de instância.
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Tabela 11-2    (Cont.) Campos e Descrições do Painel da Unidade

Campo Descrição

*Medida Informe a unidade em que os itens
numéricos foram medidos; por exemplo,
dólares, ações, euros ou dólares por ação.
• Os valores de moeda devem ter tipos

de unidade de moeda reconhecidos
pelo ISO 4217 do padrão International
Standards Organization. Consulte: 
http://www.iso.org/iso/home.html que se
torna válido no momento da realização
da medição.
Por exemplo, iso4217:USD para itens
monetários em dólares americanos ou
iso4217:cop para pesos colombianos.

• Os valores de ações devem ter uma
unidade de medida de "ações".

• Taxas, porcentagens e razões que não
têm valores multiplicados por um
número e são mostradas com o uso de
um tipo de dados puro ou de
porcentagem devem ter uma unidade
de medida de "puro".

Dividir por Opcional: Ativa a divisão de valores
medidos usando a medida mostrada no
campo Denominador.

Denominador Opcional: Selecione a medida que
funciona como o divisor da medida
mostrada no campo Medida. Por exemplo,
se ISO 4217: USD estiver no campo
Medida, você poderá selecionar "ações".

Decimal Opcional: Informe o número de casas
decimais para as quais o valor está preciso.

Nota:

Se o valor não
for
mencionado,
por padrão, os
valores serão
substituídos na
planilha DEI.
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Tabela 11-2    (Cont.) Campos e Descrições do Painel da Unidade

Campo Descrição

Dimensionamento Opcional: Especifique um número, em que
as unidades de valores são multiplicadas
por um fator de escala para determinar o
valor correto.

Nota:

Se o valor não
for
mencionado,
por padrão, os
valores serão
substituídos na
planilha DEI.

Marcando Células no Modelo do Regulator
Depois de registrar e carregar sua taxonomia e configurar as Informações de Entidade
do Documento (DEI), você pode começar a marcar suas células no modelo do
regulador. É possível selecionar uma célula ou um intervalo de células durante a
marcação.

Antes de começar o processo de marcação, analise todas as planilhas do modelo e
colete as seguintes informações sobre cada célula ou intervalo de células:

• Qual tipo de tag deve ser aplicado

• Quais parâmetros devem ser aplicados a cada tag

A ordem recomendada de marcação é a seguinte:

• Primeiro, marque as células do elemento Dados

• Depois, marque as células do elemento Cabeçalho, como: Conceitos,
Dimensões, Contexto e Unidades

• Por fim, marque as células do elemento Tabela, como: Início da Tabela e Fim da
Tabela

Nota:

A marcação nessa ordem pode ajudar a evitar problemas de tag durante a
validação.

A Oracle recomenda que você valide as tags depois de marcar cada
planilha. É possível validar as tags usando o Arelle ou realizando o
arquivamento com o regulador.
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Aplicando Tags a Células no Modelo do Regulador

Para aplicar tags a uma célula ou um intervalo de células no modelo de Taxonomia, siga
estas etapas:

1. Faça download do modelo de Taxonomia de Página de Destino de Taxonomia.

Nota:

Na página inicial de Taxonomia, selecione um modelo de taxonomia
necessário.

Os modelos de Taxonomia ou do Microsoft Excel são definidos com base no
código de setor. Por exemplo: Bank of Colpatria tem o código: 001 BANCOS,
Promigas tem o código: 261 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Consulte Configurando uma Taxonomia XBRL de Alto Volume

2. No Microsoft Excel, abra o modelo de Taxonomia e selecione uma célula ou um intervalo
de células para aplicar uma tag.

3. Na faixa do XBRL de Alto Volume, selecione .

A caixa de diálogo Auto Tag Cell é exibida.

 

 

4. Selecione as tags a serem aplicadas a cada célula do modelo de Taxonomia, como tags
de Dados, Cabeçalho ou Tabela.
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Nota:

Durante a marcação de um intervalo de células, o contexto padrão é
exibido na lista suspensa de Contexto, e a unidade padrão é exibida na
lista suspensa de Unidade.

5. Depois de aplicar tags a cada célula da planilha, clique em OK.

Siga estas regras para aplicar tags às células:

Nome da Tag: tag Data

Isso define que a célula é uma célula de dados.
 

 

Tipo de Tag: comentário #DATA na célula. Selecione Sinal de Negação para inverter
o sinal de uma célula numérica. Por exemplo, se o valor for 500 e a opção Sinal de
Negação estiver selecionada, o valor será reportado como -500.

Nome da Tag: Concept

Isso rotula uma célula como um cabeçalho de conceito.
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Tipo de Tag: comentário #CON na célula do Excel.

Nome da Tag: Context

Isso define o contexto da célula.
 

 

Tipo de Tag: comentário #CTX na célula.

Nome da Tag: Unit

Isso define que a célula é representada como uma unidade, por exemplo: "cotas", "puro" ou
"USD".
 

Capítulo 11
Marcando Células no Modelo do Regulator

11-13



 

Tipo de Tag: comentário #UNT na célula. Opcional: É possível definir parâmetros de
unidade, como "decimais" e "escalonamento", na tag #UNT.

Por exemplo: #UNT($cop,decimals= "" 3 "" ,scaling= "" -3 "")

Nota:

Se os atributos decimais ou dimensionamento não estiverem definidos, os
valores padrão serão extraídos da planilha DEI.

Nome da Tag: Dimension

Isso define que a célula é um rótulo de dimensão explícita.
 

 

Tipo de Tag: comentário #DIM na célula.
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Nome da Tag: Table Begin

Isso marca o início de uma tabela. Essa tag é usada para delinear uma seção clara na folha.
Você pode marcar o início de uma tabela ou um bloco de texto.

Tipo de Tag: comentário #TABLEBEGIN na célula do Excel.

Nome da Tag: Table End

Isso marca o fim de uma tabela. Essa tag é usada para delinear uma seção clara na folha.
Você pode marcar o fim de uma tabela ou um bloco de texto.
 

 

Tipo de Tag: comentário #TABLEEND na célula do Excel.

Nota:

Você pode marcar uma célula com a tag #TABLEBEGIN ou #TABLEEND, mas não
ambas.

Nota:

Na pasta de trabalho, os principais conceitos exibidos nas linhas e as dimensões
ficam nas colunas da maioria das planilhas de rede; no entanto, essas duas
planilhas de redes: 822390-21 e 822390-22, os principais conceitos exibidos nas
colunas e as dimensões ficam nas linhas. Como solução alternativa, é necessário
refazer a marcação com tags dessas duas redes e gerar novamente arquivos de
mapeamento intermediários.
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Publicando uma Instância
Para publicar uma instância XBRL:

1. Abra o Excel ou o Word e clique na guia High Volume XBRL.

2. Clique em Connect.

3. Informe os detalhes de usuário e senha do Disclosure Management.

4. Clique em Publish.

A caixa de diálogo Publish é exibida.

 

 

5. Em Report Name, informe o nome do relatório.

6. Em Local do Diagnóstico, informe o local dos arquivos intermediários de
mapeamento.

7. Em Opções de Publicação, clique em Selecionar Planilhas para escolher as
planilhas a serem publicadas.

Na caixa de diálogo Selecionar Planilha, selecione a planilha que precisa ser
publicada e clique em OK

Nota:

Se você publicar todas as planilhas ao mesmo tempo, correrá o risco de
gerar tags duplicadas. A Oracle recomenda que você publique cada
planilha individualmente e, depois, valide o relatório. Se houver
problemas de tags duplicadas, resolva-os na planilha atual.

8. Opcional: selecione Publicar células vazias e Calcular valores ausentes, em
seguida, clique em OK
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Nota:

A seleção da opção Calcular valores ausentes substitui a configuração do
aplicativo. Consulte Definindo as Opções XBRL de Alto Volume

A publicação começa, e a instância XBRL é gerada.

9. Para exibir o status do relatório, clique em .

A caixa de diálogo Executando Relatórios exibe uma lista dos relatórios concluídos
com êxito e dos erros, caso existam.

 

 

Nota:

É possível armazenar no máximo 50 relatórios.

Após a atualização do cliente do XBRL de Alto Volume do Disclosure Management,
talvez não seja possível exibir os relatórios armazenados anteriormente na caixa de
diálogo Executando Relatórios. A Oracle recomenda que você faça download dos
resultados e os arquive em um local diferente, assim será possível exibir os resultados
do relatório mesmo após a atualização do software. Vale lembrar que a caixa de diálogo
Executando Relatórios não foi projetada para armazenamento de longo prazo.

(Opcional): Depois que o relatório for concluído, clique em  para fazer download de
um arquivo compactado que contém a instância XBRL e um log de validação.

(Opcional): Você pode excluir um relatório. Selecione um relatório na caixa de diálogo

Running Reports e, em seguida, clique em .
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Nota:

Você pode excluir apenas relatórios Concluído e com status com
Falha.

(Opcional): Você pode cancelar a execução de um relatório em segundo plano.
Selecione um relatório na caixa de diálogo Running Reports e, em seguida, clique

em .

A publicação da instância gera um arquivo compactado que contém um arquivo
com a extensão *.xbrl. Essa é a instância XBRL que foi gerada, a qual pode ser
validada usando o Arelle ou o Regulador.
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12
Realizando Marcação Automática na
Jurisdição da SEC

Para usar o recurso de Marcação Automática com Tags do Disclosure Management, é
necessário saber o seguinte:

Nota:

• Verifique se a opção DEI (Informações da Entidade do Documento) está
presente e marcada com tag.

• Certifique-se de que as configurações de nível de relatório estejam
adequadamente configuradas para o formato de data e o formato de número
negativo.

• Pelo menos um Contexto deve ser definido antes de executar a Marcação
Automática com Tags.

Antes de efetuar a Marcação Automática, você precisa considerar os seguintes fatos:

Nota:

• No momento, a Marcação Automática com Tags só trabalha com Jurisdição
SEC.

• No momento, a Marcação Automática com Tags não marca automaticamente
os doclets do Excel.

Tabela 12-1    Realizando um procedimento de Marcação Automática em um Relatório
do Disclosure Management

Tarefas Realize estas subtarefas Para Obter Mais Informações

Importando o Relatório
Trimestral na Interface Web
do Narrative Reporting

• Crie outra pasta
Arquivamento
Trimestral 2017 — T2 na
pasta Arquivamento de
Relatório Trimestral.

• Importe o relatório
trimestral anterior a
partir de uma pasta
comum (Arquivamento
de Relatório Trimestral)

Importando o Relatório
Trimestral na Interface Web do
Narrative Reporting
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Tabela 12-1    (Cont.) Realizando um procedimento de Marcação Automática em um
Relatório do Disclosure Management

Tarefas Realize estas subtarefas Para Obter Mais Informações

Abrindo um Documento no
Disclosure Management

• Abra o relatório do
Disclosure Management
no Smart View para
Microsoft Office

• No painel Smart View, a
pasta recém-criada na
biblioteca é
disponibilizada para os
usuários do Disclosure
Management

• Expanda a estrutura de
pastas e exiba o
documento mestre que
está disponível para
usuários do Disclosure
Management e usuários
da Web do Narrative
Reporting

Abrindo um Relatório do
Disclosure Management

Trabalhando com o Taxonomy
Manager

Principais destaques do
Taxonomy Management:
• Carregar e registrar novas

taxonomias
• Atualizar a lista de

taxonomia

Trabalhando com o Taxonomy
Manager

 - Vídeo Registering XBRL
Taxonomies in Narrative
Reporting Cloud Disclosure
Management.

Alterando a Taxonomia na
Ferramenta de Mapeamento

A alteração da Taxonomia
afeta todos os mapeamentos
existentes que estão
associados ao relatório.

Alterando a Taxonomia na
Ferramenta de Mapeamento

Verificando Informações das
Entidades dos Documentos no
Disclosure Management

A opção DEI (Informações de
Entidade do Documento),
quando marcada com XBRL,
identifica adequadamente a
empresa e o período de
declaração do relatório.

Verificando Informações das
Entidades dos documentos no
Disclosure Management

Marcação Automática com as
Tags de Nível 1, Nível 2, Nível
3 e Nível 4

Marcar Automaticamente com
Tags de Nível 1, Nível 2, Nível
3 e Nível 4 em um relatório do
Disclosure Management.

Marcação Automática com Tags
de Nível 1, Nível 2, Nível 3 e
Nível 4

Realizando o Processo de
Marcação Automática no
Disclosure Management.

A operação de Marcação
Automática pode ser
executada em doclets
individuais no relatório do
Disclosure Management.
Isso permite a colaboração de
vários usuários que trabalham
no relatório.

Marcando Automaticamente as
Células da Tabela em um Doclet
do Word
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Tabela 12-1    (Cont.) Realizando um procedimento de Marcação Automática em um
Relatório do Disclosure Management

Tarefas Realize estas subtarefas Para Obter Mais Informações

Revisando os Mapeamentos
em um Relatório

A guia Revisar permite que
você revise todos os
mapeamentos existentes que
são relevantes para o
documento do Office.

Revisando os Mapeamentos
Assista a este vídeo de visão
geral (em inglês): Mapping
Disclosure Management
Reports in Narrative Reporting
Cloud.

 - Vídeo Mapping
Disclosure Management Reports
in Narrative Reporting Cloud.

Verificando Informações das Entidades dos Documentos no
Disclosure Management

A seção Informações da Entidade do Documento (DEI) deve ser estabelecida para o
relatório. O DEI define os parâmetros necessários para geração adequada de instância,
como Tipo de Documento, Chave de Índice Central de Entidade, Foco do Período do
Documento Fiscal, Foco do Ano do Documento Fiscal , Data de Término do Ano Fiscal
Atual, Data de Término do Período do Documento, Data de Início do Período do
Documento e Data de Efetivação do Documento, entre vários conceitos de DEI, para
permitir um envio bem-sucedido para a SEC.

Para verificar a presença de valores mapeados por DEI no relatório, realize estas etapas:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-se ao
Narrative Reporting no Smart View.

2. Abra o relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar para abrir o Gerenciador de
Relatórios do Disclosure Management.

4. Em Disclosure Management Report Manager, selecione o doclet da planilha Informações
da Entidade do Documento.

5. No menu de atalho, clique em Abrir.

6. No doclet da planilha Informações da Entidade do Documento, selecione um ponto de
dados e verifique as informações de variáveis na planilha DEI.

7. É necessário verificar as seguintes informações de variáveis na planilha DEI:

a. Empresa de Crescimento Emergente da Entidade

b. Categoria do Arquivador da Entidade

c. Empresa Shell da Entidade

d. Pequena Empresa da Entidade

e. Chave de Índice Central da Entidade

f. Indicador de Emenda

g. Foco do Período Fiscal do Documento
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h. Foco do Ano do Documento Fiscal

i. Data de Término do Período Fiscal

j. Nome do Usuário Registrado da Entidade

k. Status do Relatório Atual da Entidade

l. Arquivadores Voluntários da Entidade

m. Categoria do Arquivador da Entidade

n. Entidade Emissora Bem Conhecida da Entidade

o. Flutuação Pública da Entidade

p. Data de Início do Período do Documento

q. Data de Efetivação do Documento

r. Tipo de Documento

s. Data de Término do Ano Fiscal Atual

Marcação Automática do Relatório do Disclosure
Management

Depois de registrar e carregar sua taxonomia, você pode realizar a marcação
automática no relatório do Disclosure Management.

Antes de começar o processo de marcação automática, é necessário garantir que
todos os pré-requisitos necessários tenham sido cumpridos:

• Você deve verificar se o check-in de todos os doclets do Word foi feito antes de
trabalhar nele.

• É necessário garantir que as opções de formatação no nível do relatório estejam
definidas corretamente, como o formato da data e o formato do número negativo.

• Pelo menos um Contexto deve ser definido antes de executar a Marcação
Automática com Tags.

Nota:

Recomendamos validar as marcações depois de o processo de marcação
automática ter sido concluído para cada doclet. É possível validar os itens
com marcação automática analisando-os usando a funcionalidade existente.

Revisando os Mapeamentos
Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Mapping Disclosure
Management Reports in Narrative Reporting Cloud.

 -- Vídeo Mapping Disclosure Management Reports in Narrative
Reporting Cloud.
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Nota:

Depois que o processo de Marcação Automática com Tags for concluído, o check-
out dos doclets que foram selecionados para serem marcados automaticamente
será feito. Você precisa validar cada um dos doclets antes de fazer o check-in e
depois atualizá-los no relatório do Disclosure Management.

Realização de marcação automática no relatório do Disclosure Management no Smart
View

Para Marcar Automaticamente o Relatório do Disclosure Management, siga estas etapas:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. No painel Smart View, navegue até a pasta recém-criada na biblioteca disponibilizada
para os usuários do Disclosure Management.

3. Expanda a estrutura de pastas e exiba o relatório do Disclosure Management que está
disponível para usuários da Web do Disclosure Management e do Narrative Reporting.

4. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

5. Clique em Marcação Automática com Tags e, na caixa de diálogo Selecionar Doclet,
selecione Todos ou o doclet necessário na lista. Em seguida, clique em OK. A
mensagem de confirmação "A Marcação Automática no relatório do Disclosure
Management foi concluída com êxito" é exibida.

Nota:

A operação de Marcação Automática pode ser executada no relatório
Disclosure Management. No entanto, esteja ciente de que, como o trabalho em
doclets individuais permite a colaboração de vários usuários trabalhando no
relatório, quando há vários usuários, é mais vantajoso Marcar
Automaticamente com Tags os doclets individuais. Se um usuário efetua o
check-out de um doclet do Word no relatório do Disclosure Management e
outro usuário executa a Marcação Automática simultaneamente no relatório do
Disclosure Management, pode então ser possível visualizar o doclet com
check-out feito na caixa de diálogo Selecionar Doclet.

Marcação Automática com Tags de Nível 1, Nível 2, Nível 3 e
Nível 4

Para marcar automaticamente com tags de Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4 em um relatório
do Disclosure Management, siga estas etapas:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View

2. No painel Smart View, navegue até a pasta recém-criada na biblioteca disponibilizada
para os usuários do Disclosure Management.
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3. Expanda a estrutura de pastas e exiba o relatório do Disclosure Management que
está disponível para usuários da Web do Disclosure Management e do Narrative
Reporting.

4. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

5. Clique em Marcação Automática com Tags e selecione os doclets necessários
para a Marcação Automática.
 

 

6. O prompt a seguir é exibido: "A Marcação Automática com Tags substituirá os
mapas existentes." Deseja continuar? Clique em Sim.

7. Depois de concluir a Marcação Automática, clique em OK.

Exemplo 12-1    Revisando as Tags de Nível 1, Nível 2 e Nível 3

O SEC classifica as tags de Nível 1, Nível 2 e Nível 3 como tags de Bloco de Texto.

Estes são os tipos de Bloco de Texto:

• Nível 1 - Bloco de Texto

• Nível 2 - Bloco de Texto de Política

• Nível 3 - Bloco de Texto de Tabela

As tabelas nem sempre são marcadas com os Blocos de Texto de Tabela de Nível 3.
Há casos de uso em que um arquivador marcará uma Tabela com um Bloco de Texto
de Nível 1 ou Nível 2. A FASB recomenda que cada tabela seja mapeada para uma
única tag de Bloco de Texto de Tabela: https://xbrl.us/guidance/tagging-table-text-
blocks-with-multiple-tags/

A SEC oferece o Bloco de Texto específico Regras de validação de EFM e 
recomendações de equipe.
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O caso de uso de VISI é um estudo prático sobre a aplicação adequada de tags de Bloco de
Texto de acordo com as orientações da FASB e da SEC:

 

 
O Bloco de Texto de Nível 1 mapeia todo o conteúdo na seção Conceitos Básicos da
Apresentação.

Os Blocos de Texto de Nível 3 mapeiam para o conteúdo nas seções "Renda Não
Operacional, líquida" e "Receita Abrangente", respectivamente.

Na taxonomia VISI, os elementos relevantes são definidos nestes links estendidos:
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Marcando Automaticamente as Células da Tabela em um
Doclet do Word

Depois de registrar e carregar sua taxonomia e configurar as Informações de
Entidades do Documento (DEI, Document Entity Information), você poderá passar
para a marcação automática das tabelas no doclet.

A operação de Marcação Automática deverá ser realizada em doclets individuais no
relatório do Disclosure Management, já que permite colaboração de vários usuários
que trabalham no relatório. A prática de marcar o relatório do Disclosure Management
não é considerada como uma "Prática Recomendada".

Antes de começar o processo de marcação automática, é necessário garantir que
todos os pré-requisitos necessários tenham sido cumpridos:

• É necessário garantir que tenha sido feito checkout do doclet ou documento do
Word, antes de trabalhar nele. A marcação automática com tags fará o check-out
do doclet do Word se o check-out dele ainda não foi feito. O Doclet permanecerá
em check-out após a conclusão da marcação automática com tags. Caberá ao
usuário final avaliar e fazer o check-in novamente.

• É necessário garantir que as opções de formatação no nível do relatório estejam
definidas corretamente, como o formato da data e o formato do número negativo.

• É necessário verificar se as informações de entidade do documento (DEI,
Document Entity Information) estão presentes e marcadas adequadamente.

• Pelo menos um Contexto deve ser definido antes de executar a Marcação
Automática com Tags.

Nota:

Recomendamos validar as marcações depois de o processo de marcação
automática ter sido concluído para cada doclet. É possível validar os itens
com marcação automática analisando-os usando a funcionalidade existente.

Revisando os Mapeamentos
Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Mapping Disclosure
Management Reports in Narrative Reporting Cloud.

 Vídeo Mapping Disclosure Management Reports in Narrative
Reporting Cloud.

Realização de marcação automática no relatório do Disclosure Management no
Smart View

Para fazer a marcação automática das células da tabela em um doclet do Word,
execute estas etapas:

1. Estabeleça conexão com o Narrative Reporting no Oracle Smart View for Office.
Consulte Conectando-se ao Narrative Reporting no Smart View
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2. No painel Smart View, navegue até a pasta recém-criada na biblioteca disponibilizada
para os usuários do Disclosure Management.

3. Expanda a estrutura de pastas e exiba o relatório do Disclosure Management que está
disponível para usuários da Web do Disclosure Management e do Narrative Reporting.

4. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View.

5. Clique em Marcação automática.
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13
Executando a Marcação Automática nos
Doclets Financeiros

Depois de registrar e carregar sua taxonomia e de configurar as Informações de Entidades
do Documento (DEI, Document Entity Information), você poderá passar para a marcação
automática das tabelas no doclet.

A operação de Marcação Automática deve ser executada em doclets Financeiros individuais
no relatório do Disclosure Management.

 

 
Antes de começar o processo de marcação automática, é necessário garantir que todos os
pré-requisitos necessários tenham sido cumpridos. Você precisa certificar-se de que doclet
do Word ou o relatório do Disclosure Management estejam com o check-out feito antes de
trabalhar neles.

Para Fazer a Marcação Automática de um Doclet Financeiro:

1. Abra o relatório do Disclosure Management no Smart View. Consulte Conectando-se ao
Narrative Reporting no Smart View

2. Abra o relatório do Disclosure Management.

3. Na faixa do Disclosure Management, selecione Gerenciar para abrir o Gerenciador de
Relatórios do Disclosure Management.
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4. No Gerenciador de Relatórios do Disclosure Management, selecione um
doclet.

5. No menu de atalho, clique em Abrir.

6. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Conceito, expanda a árvore de taxonomia e clique duas vezes no conceito
Demonstrativo de Resultados [Resumo] .

7. No doclet, selecione um Elemento Abstrato apropriado, com base no conteúdo,
e destaque a tabela inteira; localize então a tag do Elemento Abstrato na
taxonomia na Interface do Usuário da Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management e mapeie a tag (também mapeando o Conceito e o Contexto
corretos).

Nota:

É muito importante tomar a decisão correta na seleção de rede
detalhada do nível 4 para que seja marcada no Doclet Financeiro.

Além disso, é importante que seja selecionado um elemento Abstrato
que seja um antecessor de todos os elementos que devem ser
marcados automaticamente.

8. Na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure Management, selecione a guia
Contexto para definir as datas e o tipo de Contexto (Instante ou Duração). O
contexto representa as informações de período e de entidade. É possível exibir as
datas e o tipo de Contexto (Instante ou Duração) para cada.

9. Clique em Salvar e, em seguida, faça o Check-in do doclet.

10. Clique em Marcação automática.

Nota:

• Recomendamos validar as marcações depois de o processo de
marcação automática ter sido concluído para cada doclet.

• Para validar os itens Marcados Automaticamente, clique na guia
Revisar na Ferramenta de Mapeamento do Disclosure
Management. Consulte Revisando os Mapeamentos

Assista a este vídeo de visão geral (em inglês): Mapping Disclosure Management
Reports in Narrative Reporting Cloud.

 - Vídeo Mapping Disclosure Management Reports in Narrative Reporting
Cloud.
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14
Opções de Configuração

Este capítulo inclui informações sobre como configurar as opções do Disclosure
Management.

Configurando as Opções do Disclosure Management
É possível definir os seguintes tipos de opção do Disclosure Management:

• Use as opções de Geral para especificar as configurações Publicar e Visualizar, bem
como as configurações de proxy para o editor de XBRL do Arelle.

• Use as opções de XBRL para especificar as configurações de Mapeamento,
Formatação e Validação.

Opções de Publicação

Para aplicar opções de publicação:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Options e General.

 

 

2. Para aplicar as opções de publicação, faça o seguinte:
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• Incluir imagens em pacotes XBRL publicados— Selecione esta opção para
incluir os arquivos de imagem dentro do pacote XBRL e incluir referências
apropriadas com os documentos XBRL; desmarque a opção selecionada para
excluir os arquivos de imagem do pacote XBRL e excluir todas as referências
dos documentos XBRL.

• Aprimorar formatação da tabela financeira—Selecione esta opção para
corrigir automaticamente os alinhamentos de tabela, incluindo ajustes de
símbolos de moeda e números negativos

• Não relatar atributos de 'id' em fatos gerados—Esta opção não permitirá
que você exiba atributos de id para fatos em xbrls

• Preencher o atributo 'decimal' com 'INF'— Esta opção permite preencher o
atributo 'decimais' para fatos não monetários e todos os numéricos com 'INF'

– Usar para todos os conceitos numéricos— O atributo 'decimais' para
todos os fatos numéricos é preenchido com 'INF'

– Usar para conceitos numéricos não monetários— O atributo 'decimais'
para os fatos numéricos não monetários é preenchido com 'INF'

3. Clique em OK.

Opções de Visualização

Para aplicar as opções de visualização:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Options e General.

2. Selecione Visualização Automática de Documentos Publicados para exibir o
Visualizador de Instância imediatamente após a geração do relatório.

3. Clique em OK.

Configurações de Proxy do Arelle

O Disclosure Management usa o Arelle para validar instâncias XBRL e taxonomias. O
Arelle precisa ter acesso à Internet para realizar a validação. Caso sua rede exija um
proxy para acesso à Internet, especifique as informações de proxy nesses campos.

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Options e General.
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2. Siga um destes procedimentos:

• O software Arelle é instalado como parte da instalação do Disclosure Management
Client. Não é necessário fazer download do software Arelle manualmente.

Durante o processo de instalação, é necessário criar uma pasta, com o nome da
pasta sem espaços, como Arelle2020 e apontar para o local na Caixa de Diálogo
Opções do Disclosure Management.

• Tornar o Arelle Off-line - Selecione essa opção para visualizar a instância XBRL no
modo Off-line.

Nota:

Após publicar a instância XBRL, é possível visualizar XBRL básico em
Arelle, clique em Ferramentas e selecione Internet; em seguida,
selecione o modo Trabalhar off-line.

Essa opção é útil quando você não tem limites para seu acesso à Internet
e os arquivos em cache do Arelle tenham sido pré-carregados com
taxonomias de acordo com as necessidades do usuário final.

• Marque Usar servidor proxy das Configurações da Internet do Microsoft
Windows para usar as configurações padrão do sistema para o proxy.

• Desmarque Usar servidor proxy das Configurações da Internet do Microsoft
Windows e especifique manualmente as informações de URL, porta, usuário e
senha para se conectar pelo proxy.

3. Clique em OK.
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Opções de XBRL

As opções de XBRL permitem que você especifique as configurações de
mapeamento, formatação e validação.

Mapeamentos

É possível instruir o Disclosure Management para preservar seleções de dados como
um padrão para mapeamentos futuros.

Para preservar seleções de dados como um padrão para mapeamentos futuros:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Options e, em seguida,
selecione XBRL.

 

 

2. Permite que você filtre os mapeamentos exibidos no painel de verificação.
Opcional: Se você selecionar Ativar Filtragem no painel Review, por padrão,
Recuperar mapeamento na área selecionada será selecionado.

3. Em Limite de Lista de Mapeamento no painel Review, adicione o intervalo de
números permitidos (intervalo de 200 a 4000) no painel Review.

4. Clique em OK.

Formatação

A opção de formatação permite que você defina uma fonte padrão para documentos
de mapeamento XBRL.

Para usar fontes padrão:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Options e, em seguida,
selecione XBRL.

2. Clique em Fonte Padrão e selecione a fonte no menu suspenso.
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Validação

O Disclosure Management oferece a opção de executar a validação de melhores práticas de
XBRL da SEC. Além das regras de validação obrigatórias para o envio à SEC, o Disclosure
Management sugere melhores práticas para ajudar o usuário a criar relatórios XBRL com
mais qualidade, mas não as impõe durante o processo de envio à SEC.

Selecione Incluir Melhores Práticas SEC na validação SEC XBRL para ativar a validação
de melhores práticas de XBRL da SEC.

Revisando o Título do Relatório e o Nome do Arquivo Gerado
IXBRL

A autoridade reguladora da África do Sul (CIPC) exige que os arquivos iXBRL sejam
intitulados em um determinado formato para envio, dessa forma, será possível revisar e
gerenciar as informações sobre Título do Relatório e Nome da Instância XBRL.

Configurações Gerais

Para definir as propriedades do relatório:

1. Na faixa do Disclosure Management, selecione Propriedades e Geral.

2. Em Nome da Instância XBRL, insira as informações da Instância XBR.

3. Em Título do Relatório, informa um nome do relatório.

4. Opcional: em Idioma do Relatório, selecione um idioma do menu suspenso.

Nota:

Algumas jurisdições exigem o atributo xml:lang para especificar a localidade de
uma tag ou instância. O atributo ‘xml:lang’ na raiz do documento da instância
indica em que idioma o relatório foi preparado. Cada fato do texto marcado
deve ter um atributo ‘xml:lang’ cujo valor corresponde ao idioma do texto no
conteúdo de uma tag. Cada fato de texto marcado deve ter um atributo
‘xml:lang’ que é atribuído ao fato ou herdado, por exemplo, do elemento raiz.
Esse valor deve corresponder ao idioma do texto no conteúdo de uma tag.
Você pode especificar a localidade padrão como mencionado na imagem
abaixo. No entanto, o padrão pode ser substituído no nível do mapeamento, no
Painel de Revisão da IU da Ferramenta de Mapeamento.

5.  
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6. Em Suprimir Valores de Fato, digite um valor.

É possível digitar um conjunto de valores separados por vírgula. Por exemplo, "-",
"0" ou "em branco" instrui o sistema a ignorar esse valor ao gerar um fato.

7. Clique em OK.
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15
Executando Tarefas Administrativas

Um usuário deve ter a Função de Administrador de Relatório ou a Função de Administração
de Biblioteca para executar estas tarefas:

• Concedendo Acesso a relatórios do Disclosure Management e Doclets

• Atualizando o Cache HTTP

Concedendo Acesso a relatórios do Disclosure Management e Doclets

O acesso a relatórios do Disclosure Management e doclets é concedido com o uso de Listas
de Controle de Acesso (ACLs). Você pode definir as seguintes permissões:

• Exibir

• Administrar

Nota:

Não use o controle de acesso da biblioteca no cliente web do Narrative Reporting
para definir permissões para artefatos do Disclosure Management. Em vez disso, o
acesso aos relatórios do Disclosure Management e aos doclets é concedido por
meio do Explorer, na extensão Smart View do Disclosure Management.

Para conceder acesso a um relatório do Disclosure Management ou a um doclet:

1. No Explorer, selecione um relatório do Disclosure Management ou um doclet.

2. Clique em Properties.

3. Clique na guia Permissions.

4. Utilize a caixa Pesquisar para procurar o usuário ao qual você deseja conceder acesso.

5. Clique em  para adicionar o usuário à ACL.

6. Selecione as permissões para conceder ao usuário.

As ACLs não são propagadas. Por exemplo, se você aplicar uma ACL no relatório do
Disclosure Management, ela não é propagada para os doclets. No Disclosure Management,
as ACLs são aplicadas apenas a artefatos, como doclets e relatórios do Disclosure
Management. Elas não são aplicadas a Relatórios.

 

15-1



 

Atualizando o Cache HTTP

O Disclosure Management é empacotado com as seguintes taxonomias base:

• US GAAP 2020 (ainda no status DRAFT)

• US GAAP 2019

• US GAAP 2018

• US GAAP 2017

• US GAAP 2016

• US GAAP 2015

• US GAAP 2014

• IFRS 2019

• IFRS 2018

• IFRS 2017

• IFRS 2016

• IFRS 2013

• IFRS 2012

• SRT 2020 (ainda no status DRAFT)

• SRT 2019

• SRT 2018

• Taxonomias da extensão da Colômbia: Informações referentes às taxonomias da
extensão da Colômbia.
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• CIPC 2016

A lista suportada de taxonomias de base no período do relatório atual. Consulte https://
www.sec.gov/info/edgar/edgartaxonomies.shtml

Nota:

O US GAAP 2020 e o SRT 2020 ainda estão no status DRAFT.

Até que o status DRAFT seja atualizado para PUBLISHED, o usuário encontrará a
mensagem de erro "uso proibido de arquivo detectado", se tentar estender a
taxonomia.

No entanto, quando novas versões da taxonomia base são lançadas ou novas jurisdições
passam a ser suportadas, a taxonomia base pré-empacotada pode não conter essas
adições. Se você tentar registrar uma taxonomia e a taxonomia base que está sendo
referenciada não estiver empacotada, um erro será exibido. Consulte Figura 1

Figura 15-1    Erro de Taxonomia Ausente

Nesses casos, você deve usar um utilitário de linha de comando (CLU) para atualizar seu
cache HTTP com a taxonomia ausente. Use os procedimentos a seguir para montar um
cache HTTP atualizado e, em seguida, carregá-lo para o servidor.

Fazendo Download do Utilitário:

1. Na página inicial do Narrative Reporting, selecione a seta suspensa ao lado do seu
nome, selecione Downloads em seguida, Utilitário de Transferência de Arquivos.

2. Descompacte eprcsctl.zip. Deve ter duas entradas:
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• eprcsctl.exe
• folder jre<version>

Montando o arquivo zip do cache HTTP:

Nota:

Você deve ter acesso à Internet e ter instalado o processador Arelle XBRL
para concluir este procedimento.

1. No Arelle, selecione Arquivo e, em seguida, Abrir no ponto de entrada da
taxonomia que você deseja carregar.

Nota:

O download da taxonomia pode demorar alguns minutos.

2. Quando o download das taxonomias dependentes terminar, selecione Menu,
depois Ferramentas e, em seguida, selecione Cache de Gerenciamento da
Internet para navegar até o local onde os arquivos foram salvos.

3. Compacte o arquivo http como http.zip.

Fazendo upload do arquivo de cache para o servidor:

1. Abra um prompt de comando e navegue até onde você baixou o CLU.

2. Execute eprcsctl.exe. Há três parâmetros que você deve especificar:

• operation: Deve ser sempre update_dm_http_cache.

• server: O URL do servidor para o qual você está fazendo o upload.

• uploadFile: A localização local do arquivo de cache http que será carregado.

Exemplo: C:\eprcsctl.>eprcsctl.exe operation=update_dm_http_cache
server=http://myserver.com:9100/ uploadFile=C:\eprcsctl\http.zip

Instalando o aplicativo Arelle XBRL

O software Arelle será usado para exibir a instância de geração de relatório XBRL.
Também pode fazer validação básica de XBRL.

Nota:

O software Arelle é instalado como parte da instalação do Disclosure
Management Client. Não é necessário fazer download do software Arelle
manualmente.
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Nota:

É necessário criar uma pasta, com o nome da pasta sem espaços, como
Arelle2018 e apontar para a localização na caixa de diálogo Opções do Disclosure
Management. Consulte Definindo as Opções do Disclosure Management
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16
Dicas e Solução de Problemas

Este capítulo contém informações gerais sobre erros comuns encontrados no Disclosure
Management.

Perguntas Frequentes Gerais
Esta seção apresenta uma lista de perguntas frequentes gerais, dicas e informações de
resolução de problemas:

Pergunta: Por que minha validação está pendente ou demorando para ser concluída?
Resposta: O Disclosure Management usa o Arelle para validar taxonomias do Taxonomy
Designer e das instâncias XBRL da SEC. Talvez seja necessário definir as configurações de
proxy para o Arelle. Consulte Configurações de Proxy do Arelle

Pergunta: Por que o Arelle não se conecta à internet mesmo com as configurações de
proxy corretas?
Resposta: Talvez você precise atualizar o cache HTTP. Siga estas etapas:

1. Execute uma ação:

• Entre em contato com o Suporte Técnico da Oracle para receber um arquivo ZIP
com o cache HTTP e descompacte os arquivos em:
<%USER_HOME%>\AppData\Local\Arelle\cache

• Siga estas etapas para criar um arquivo ZIP com o cache HTTP:

a. Em um PC com acesso à internet, instale o Cliente de Extensão do Smart View
do Disclosure Management.

b. Execute arelleGUI.exe, localizado em
<%USER_HOME%>\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\extensions\B
in\E632A1C1-B3D4-4941-80F3-8C9E83747BE7\Release\Arelle

c. Abra a Instância de Taxonomia ou de XBRL no Arelle.

d. Depois que a instância de Taxonomia ou XBRL terminar de abrir, compacte o
conteúdo do local em zip:<%USER_HOME%>\AppData\Local\Arelle\cache.

e. Descompacte o arquivo zip da etapa d
em:<%USER_HOME%>\AppData\Local\Arelle\cache.

2. Após a atualização do cache HTTP, execute estas etapas para definir a configuração
workoffline como true:

a. Procure <%USER_HOME%>\AppData\Local\Arelle
b. Abra config.json usando um editor de texto, como o Notepad++ (recomendável

devido ao plug-in de formatação JSON).

c. Adicione a instrução, "workoffline": true, como no exemplo abaixo:

"proxySettings": [
false,
"www-proxy.us.oracle.com",
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"",
"",
""
],
"workOffline": true,

Pergunta: Por que a guia Disclosure Management não está visível no Oracle
Smart View for Office ?
Resposta: Primeiro, certifique-se de que que você fez o download das extensões do
Disclosure Management e que elas estão ativadas. Consulte Instalando o Disclosure
Management.

Se as extensões corretas estiverem ativadas e mesmo assim a guia Disclosure
Management não for exibida no Smart View, verifique se há linhas em branco no
cache Counters do seu registro do Windows. Para corrigir o problema:

1. Na sua área de trabalho, clique em Iniciar, depois, digite cmd, mas não pressione
Enter.

2. Clique com o botão direito em cmd.exe e selecione Executar como
Administrador.

3. No prompt de comando, digite lodctr /r.

4. Reinicie a máquina do Windows, depois, verifique se a guia Disclosure
Management está sendo exibida corretamente.

Pergunta: Como posso eliminar tags duplicadas?
Resposta: Depois de publicar a instância XBRL, valide o XBRL básico no Arelle.
Clique em Ferramentas, depois, Validação.

Nota:

Você pode validar as tags usando o Arelle ou realizando o arquivamento
com seu regulador.

Os resultados de validação do XBRL de Alto Volume são exibidos da seguinte forma:
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Podem aparecer tags duplicadas por vários motivos:

• O mesmo conceito é apresentado em duas ou mais planilhas diferentes. Você pode
evitar esse problema marcando cada folha e validando uma planilha por vez. No entanto,
quando você publica a pasta de trabalho inteira, se há o mesmo conceito em duas ou
mais planilhas, a validação exibe avisos para os conceitos duplicados.

Por exemplo: A célula C27 na planilha 310000 contém um conceito, e o mesmo conceito
é apresentado na planilha 410000 na célula C3.

 

 
Para corrigir isso: Remova a tag de uma das células.
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• As dimensões não são marcadas em uma tabela de rede. Isso poderia resultar
em várias tags duplicadas, já que os mesmos pontos de dados de um conceito
em uma coluna seriam c-equal e u-equal para o mesmo conceito em outra
coluna.

Para corrigir isso: Marque DIM no cabeçalho da tabela.

• Os totais que representam um conceito estão marcados e há redes onde esse
conceito está presente em várias tabelas.

Para corrigir isso: Marque o conceito apenas na primeira tabela.

• O início e o término do período são marcados com o mesmo contexto. Se as
células forem marcadas com o mesmo contexto, as linhas inteiras serão
duplicações uma da outra.

 

 

Pergunta: Como encontrar e corrigir um mapeamento de contexto ausente?
Resposta: Depois de publicar a instância XBRL, valide o XBRL básico no Arelle.
Clique em Ferramentas, depois, Validação.

Nota:

Você pode validar as tags usando o Arelle ou realizando o arquivamento
com seu regulador.

Se você se esquecer de marcar uma região de célula com um contexto válido,
possivelmente encontrará a entidade sem um ou mais mapeamentos, e o relatório de
validação processará essa célula como DESCONHECIDA.

Os resultados de validação do XBRL de Alto Volume são exibidos da seguinte forma:
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Você pode determinar quais mapeamentos corrigir, clicando no hiperlink Tabela do Relatório
de Validação.

 

 
Para eliminar esse problema de mapeamento, volte à planilha, identifique um contexto válido
e marque uma região de célula. Depois, publique a planilha novamente. Você precisa
configurar todos os contextos de Informações de Entidade do Documento com uma entidade
para que o relatório de validação não contenha entidades marcadas como
DESCONHECIDAS.

Pergunta: É possível mesclar células do mesmo tipo?
Resposta: Não é possível mesclar células. Como alternativa, é possível mesclar células
adjacentes que não estão marcadas e foram deixadas em branco. Por exemplo, consulte as
imagens da rede 818000.

Antes de mesclar as células.

 

 
Depois de mesclar as células.
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Pergunta: O que acontece com as tags existentes se o elemento de propriedade
é excluído das Informações de Entidade do Documento (DEI)?
Resposta: A tag existente se torna inválida, e essa célula pode não gerar um ponto
de dados adequado. Como uma solução alternativa, você precisa remarcar a célula
para um válido Contexto ou tag Unitária.

Pergunta: O que acontece se há uma tag em uma célula e, depois, outra tag é
aplicada à mesma célula ou a um intervalo de células que contém essa célula?
Resposta: Você pode encontrar a caixa de diálogo substituída.

 

 
Se você clicar em Yes, poderá ver a lista de tags aplicadas dentro desse intervalo de
células.
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A caixa de diálogo exibe algumas células que contêm tags de Dados, algumas que contêm
tags de Cabeçalho, como Conceito, Contexto e Unidade, e algumas que estão marcadas
com Início da Tabela.

O símbolo  indica que o valor pode ser uma destas opções: Nulo, Marcado ou
Desmarcado.

Se você clicar em OK, as tags de três estados desaparecerão da planilha.

Pergunta: Como posso substituir o relatório para o arquivamento do próximo
trimestre?
Resposta: Ao substituir o relatório para o arquivamento do próximo trimestre, navegue até a
caixa de diálogo DEI e altere a data do contexto para a próxima data de arquivamento.

É possível usar os mesmos nomes de contexto no arquivamento do próximo trimestre (por
exemplo: I_currentQuarter e D_currentYear). Você pode alterar só a data e reutilizar o
nome do contexto.
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Pergunta: Quando realizo uma "Substituição de Contexto"?
Resposta: Você pode executar a "Substituição de Contexto" para estas duas opções:

• Substituição de Contexto para Células de Dados específicas

Se você precisar de um contexto diferente em uma linha ou célula específica,
então precisará executar a substituição de contexto para essa linha ou célula em
particular.

• Substituição de Contexto para coluna de vários períodos no Cabeçalho

Se você precisar de um contexto diferente nas colunas, substitua o contexto para
cada célula.

 

 

Pergunta: Como verificar e corrigir as inconsistências do cálculo do valor
mapeado?
Resposta: É possível executar estas etapas para verificar e corrigir as
inconsistências do cálculo:

• Depois de publicar o relatório, selecione o trabalho concluído e clique em 

• Salve o relatório publicado na pasta local.
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• Extraia a pasta compactada. Navegue até a pasta de relatórios. Abra o arquivo HTML e
revise os rastreamentos de cálculos.
 

 

• Se houver algum valor mapeado ausente, os valores destacados ficarão com fundo
amarelo. Abra o Documento da Instância XBRL no Arelle e revise a Tabela de Fatos.
Todos os valores Totais calculados devem estar na Tabela de Fatos.

• Expanda e role para a direita até encontrar os valores mapeados.
 

 

• Abra o relatório de validação e revise o HTML para verificar sua precisão. Se houver
alguma inconsistência no cálculo, as células destacadas serão exibidas com a
mensagem de aviso.
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• É possível tentar corrigir as inconsistências de cálculo e eliminar os valores Totais
calculados no rastreamento de cálculo e as mensagens de inconsistência no
relatório de validação.
 

 

Realizando um procedimento de Marcação Automática em um Relatório do
Disclosure Management

O usuário final pode usar o recurso Marcação Automática para marcar valores Nível 4
em tabelas do Word. O usuário deve, primeiro, marcar manualmente a seção
Informações de documento e de entidade (DEI, Document and Entity Information) que
foi criada em um documento oculto do Excel e marcar manualmente a tabela alvo no
documento do Word com a tag de bloco de texto de nível 3 adequada. Em alguns
casos, o aplicativo pode exibir tags corretas de nível 4 quando a probabilidade
correspondente é >60% de que a tag de bloco de texto da tabela de nível 3 tenha sido
escolhida. Alguns valores podem ser marcados incorretamente, se o usuário usar a
tag de nível 3 errada. Antes do envio regulatório, o usuário deverá garantir que esteja
usando a tag correta de bloco de texto da tabela de nível 3 para um arquivamento
preciso.

Pergunta: Na tabela, algumas células não estão sendo mapeadas. Por quê?
Resposta: Antes de realizar a marcação automática de células nível 4 na tabela, é
necessário seguir estas regras:

• O usuário deverá marcar a descrição de rede Nível 3 para corresponder, de perto,
à descrição de rede de nível 4. O processo ou algoritmo de marcação automática
escolhe as cinco principais redes mais Nível 4 para análise.
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• A estrutura em árvore no Nível 4 deverá corresponder de perto à estrutura em árvore na
tabela do documento, para que o algoritmo possa alinhar-se e corresponder aos
artefatos da tabela do documento, como rótulos, deslocamento de guia e assim por
diante. De forma semelhante, com artefatos de árvore de rede, como rótulos, ordem
irmão, profundidade da árvore e assim por diante. A probabilidade de correspondência
deverá ser maior ou igual a 60%.

• Todas as informações que identificarem como um conceito ou dimensão Nível 4 deverão
residir dentro dos limites da tabela. Isso implica, quando um usuário aplicar tag Nível 3,
que o intervalo de seleção deverá ser colocado na tabela e depois o usuário deverá
incluir uma linha em branco acima ou abaixo da tabela.

Recomendamos usar a estrutura de Tabela da declaração genérica, que pode ser usada
várias vezes. O usuário deverá saber qual tabela representa e qual é a tag correta de bloco
de texto da tabela Nível 3 e como aplicar a tag à tabela.

A tabela que aparece uma vez em um arquivamento é geralmente padronizada em GAAP
dos EUA, que contém tag Nível 3.

Uma tabela exclusiva pode ser criada para divulgações específicas da empresa. É possível
olhar para a estrutura da taxonomia e encontrar conceitos associados de uma tabela.

Pergunta: Na tabela, a coluna inteira não está sendo mapeada. Por quê?
Resposta: Esse problema poderá ocorrer se houver uma Data no cabeçalho da coluna
combinada com uma célula mesclada de item principal pai.

Na imagem a seguir, as células na coluna May 21, 2013 não serão marcadas , pois a célula
May, 31, 2013 está embaixo de Ativos intangíveis, brutos que é um item principal fundido.
No entanto, as células em baixo de Adições serão mapeadas.
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Pergunta: Na tabela, a linha inteira não está sendo mapeada. Por quê?
Resposta: Esse problema poderá ocorrer se o cabeçalho da linha contiver uma
combinação de dimensões e itens principais. Apenas os itens principais serão
mapeados.

Na imagem a seguir, as três últimas linhas são os itens principais e serão mapeadas.
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