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Boas-vindas
Consulte Também:
•

Sobre os Módulos do Planning

•

Sobre a Integração

•

Saiba Mais

Sobre os Módulos do Planning
O Planning fornece soluções completas de planejamento e orçamento para o Financials,
Workforce, Capital, Projects e Strategic Modeling. Ele apresenta conteúdo predefinido e
integrado de práticas recomendadas, incluindo formulários, cálculos, dashboards, drivers e
indicadores-chave de desempenho (KPIs). Os formulários são projetados para serem
integrados a dashboards e a relatórios que refletem dinamicamente os dados, os planos e as
previsões.
•

Financials — Planejamento integrado baseado em driver de declaração de renda,
balanço geral e fluxo de caixa. As ferramentas prontas para uso, como KPIs, drivers e
contas, ajudam a preparar relatórios mais rápido. Também é possível usar o Financials
para executar o planejamento de receitas e despesas.
Tabela 1-1

•

Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre o Financials.

Visão Geral: Bem-vindo ao Financial
Planning.

Workforce— Planejamento do número de funcionários e da remuneração para vincular
os planos financeiros ao plano da força de trabalho. Elabore o orçamento tendo em vista
o número de funcionários futuro e as despesas relacionadas de pessoal, como salário,
benefícios e impostos.
Tabela 1-2

•

Vídeo

Vídeo

Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre o Workforce.

Visão Geral: Bem-vindo(a) ao
Workforce.

Projects — Integre os sistemas de planejamento de projeto ao processo de
planejamento financeiro. Avalie o impacto que os projetos e as iniciativas
organizacionais têm nos recursos corporativos gerais e garanta o seu alinhamento com
os objetivos financeiros de curto e longo prazos.
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Sobre a Integração

Tabela 1-3

•

Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre o Projects.

Visão Geral: Bem-vindo(a) ao
Projects.

Capital — Planeje o impacto a longo prazo dos ativos de capital nos planos
financeiros. Gerencie, priorize e planeje as despesas de capital.
Tabela 1-4

•

Vídeo

Vídeo

Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre o Capital.

Visão geral: Capital no Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Strategic Modeling — Para um planejamento estratégico a longo prazo, essa
solução combina um conjunto de recursos avançados de previsão financeira e
modelagem com recursos integrados de modelagem e análise instantânea de
cenário.
Tabela 1-5

Vídeo

Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre o Strategic Modeling.

Visão Geral: Strategic Modeling e
Previsão a Longo Prazo no Planning

É possível que você não veja todos os recursos descritos neste manual, dependendo
do que o Administrador tiver habilitado. Os administradores podem habilitar alguns
recursos de maneira incremental, adicionando mais formulários, dashboards, KPIs,
regras etc.
Vídeo
Sua Meta
Saiba mais sobre o Planning.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Tour do Planning no EPM
Standard Cloud.

Sobre a Integração
Dependendo de como o administrador configura seu aplicativo, ele pode configurar
estes cenários de integração:
•

No Financials, ver um roll-up dos detalhes de funcionários do Workforce e integrar
as despesas do Workforce (como salário, benefícios etc.) aos relatórios do
Financials.

•

No Financials, ver um roll-up dos detalhes do Projects e integrar as despesas e a
receita de projetos aos relatórios do Financials.
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Saiba Mais

•

No Financials, ver um roll-up dos detalhes de ativos do Capital e integrar a depreciação
de ativos de capital aos relatórios do Financials.

•

No Workforce, ver a utilização de funcionários em vários projetos ou em cada projeto
individualmente.

•

No Projects, atribuir ativos de projeto às classes de ativos do Capital para capitalizar os
ativos. Os ativos são movidos do Projects para o Capital.

•

No Projects, usar Taxas de Cargo do Workforce.

•

No Projects, usar Taxas de Equipamento do Capital.

As etapas obrigatórias são indicadas onde são necessárias; por exemplo, quando você
adiciona uma nova contratação no Workforce ou planeja um novo ativo no Capital.
Quando estiver pronto para ver os dados integrados, peça ao administrador para executar as
regras necessárias e enviar os dados. Você pode examinar os dados integrados nestes
dashboards:
•

Para ver uma visão geral dos dados com roll-up para o Financials, consulte Análise de
Dados do Workforce, do Projects e do Capital.

•

Para examinar a utilização de funcionários nos projetos, consulte Análise da Utilização
do Projeto.

•

Para examinar os ativos capitalizados que foram enviados do Projects nos dashboards
Novos Ativos de Projetos e Trabalho em Progresso do Capital, consulte Análise de
Dados Financeiros de Capital com Dashboards. Também é possível ver o Uso de Ativos
por Projeto em um dashboard. Consulte Análise de Dados Financeiros de Ativos de
Capital.

Saiba Mais
Para obter mais informações ou ajuda:
•

Revise as práticas recomendadas e acesse esses vídeos clicando em Academia

na Página inicial:
•

Para obter Ajuda, clique na seta ao lado do ícone de usuário no canto superior direito da
tela e, em seguida, clique emAjuda.

•

Consulte estes manuais relacionados no Central de Ajuda :
–

Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Usuários

–

Como Trabalhar com Planejamento

–

Como Trabalhar com o Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

–

Como Trabalhar com o Relatórios para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud
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Saiba Mais

Vídeos
Sua Meta
Saiba mais sobre o Financials.

Saiba mais sobre o Workforce.
Saiba mais sobre o Workforce.

Saiba mais sobre o Capital.

Saiba mais sobre o Planning.

Saiba como inserir dados no Financials.

Saiba como inserir dados no Projects.

Saiba como inserir dados no Workforce.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Bem-vindo ao Financial
Planning
Visão Geral: Bem-vindo(a) ao Projects
Visão Geral: Bem-vindo(a) ao
Workforce
Visão geral: Capital no Oracle
Enterprise Planning Cloud
Visão Geral: Tour do Planning no EPM
Standard Cloud.
Inserção de Dados de Planejamento
no Financials no Oracle Enterprise Planning
Cloud
Inserção de Dados de Planejamento
no Projects para o Oracle Enterprise Planning
Cloud
Inserção de Dados de Planejamento
no Workforce para Oracle Enterprise Planning
Cloud
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Dicas Básicas
Consulte Também:
•

Navegação

•

Sobre Planejamento Baseado em Driver, Planejamento Baseado em Tendência e
Entrada Direta

•

Como Trabalhar com um Calendário de 13 Períodos
O calendário de planejamento para o seu aplicativo pode se basear em um calendário de
13 períodos (em vez de um calendário de 12 meses). Saiba mais sobre como trabalhar
com um calendário de 13 períodos.

Navegação
Dicas úteis de navegação:
•

Para retornar à Homepage quando não estiver nela, clique no logotipo da Oracle no
canto superior esquerdo (ou no seu logotipo personalizado) ou no ícone da Homepage

.
•

Para ver outras tarefas do administrador no Navegador, clique nas barras horizontais ao
lado do logotipo da Oracle (ou no seu logotipo personalizado)

.

•

Expanda um dashboard para que ocupe a tela inteira clicando na barra Mostrar/Ocultar,
na parte superior do dashboard; para retornar à exibição normal, clique novamente
nessa barra.

•

Posicione o cursor no canto superior direito de um formulário ou dashboard para ver um
menu de opções apropriadas ao contexto, como Ações, Salvar, Atualizar, Configurações,
Maximizar

•

.

Em um subcomponente, use as guias horizontais e verticais para alternar tarefas e
categorias.
Por exemplo, use as guias verticais para alternar entre a exibição dos dashboards de
visão geral e das despesas de planejamento. As guias verticais serão diferentes,
dependendo dos recursos habilitados.
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Sobre Planejamento Baseado em Driver, Planejamento Baseado em Tendência e Entrada Direta

Use s guias horizontais para alternar categorias em uma tarefa. Por exemplo, no
planejamento de despesas, escolha entre inserir drivers de despesa e examinar
as despesas de planejamento baseadas em tendências.

No Financials e no Capital, o ícone

indica um formulário de relatório para

indica um
análise de dados, e não para a entrada de dados. O ícone
formulário de entrada de dados, onde serão inseridos detalhes de planejamento.

Sobre Planejamento Baseado em Driver, Planejamento
Baseado em Tendência e Entrada Direta
É possível planejar usando vários métodos diferentes:
•

Baseado em driver — Insira pressuposições de taxas globais e outras
pressuposições (por exemplo, drivers de receita ou de despesa) a fim de utilizar
as contas e os cálculos integrados para orientar o processo de planejamento.

•

Baseado em Tendência — Somente no Financials, insira pressupostos baseadas
em tendência que permitem realizar planos e previsões com base em tendências.
Por exemplo, você pode realizar o plano usando os valores atuais, projetados ou
passados (como Média de Previsão ou Aumento Ano a Ano) e estimar o
percentual com base no qual cada valor provavelmente será alterado.

•

Entrada Direta — Insira diretamente os dados; por exemplo, se o planejamento e
a previsão não tiverem tendências históricas ou drivers de negócios específicos.
Quando esse método de planejamento é usado, nenhuma lógica interna é usada.
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Como Trabalhar com um Calendário de 13 Períodos

Como Trabalhar com um Calendário de 13 Períodos
O calendário de planejamento para o seu aplicativo pode se basear em um calendário de 13
períodos (em vez de um calendário de 12 meses). Saiba mais sobre como trabalhar com um
calendário de 13 períodos.
Observe o seguinte sobre calendários de 13 períodos:
•

A dimensão Período tem 13 membros do Período, em vez de membros de 12 Meses. O
administrador pode ter renomeado os membros do Período com seus nomes padrão
TP1 a TP13 ou criado aliases para eles. Os membros do calendário de 13 Períodos são
adicionados a YearTotal na dimensão Período.

•

Cada período dura exatamente quatro semanas (exceto a cada cinco ou seis anos,
quando um trimestre tem cinco semanas).

•

Por padrão, os três primeiros trimestres têm três períodos, e o último trimestre tem
quatro períodos (3-3-3-4). No entanto, ao criar o aplicativo, o administrador pode definir
em qual trimestre vai adicionar quatro períodos.

•

A cada cinco a seis anos, o ano tem uma 53ª semana. O total desse ano costuma ser
mais alto. O administrador define em qual período a 53ª semana ocorre. A taxa de
Salário Base especificada é a mesma para anos de 52 ou 53 semanas.

•

A lógica de cálculo pressupõe que as despesas dos componentes ocorram no período
com o último dia do mês.

Vídeo
Sua Meta
Saiba mais sobre como trabalhar com
calendários de 13 períodos.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Planejamento com um
Calendário de 13 Períodos no EPM Cloud

Para obter mais informações, consulte Sobre Calendários de 13 Períodos em Administração
dos Módulos do Planning .
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Como Trabalhar com o Financials
Consulte Também:
•

Visão Geral da Tarefa

•

Como Trabalhar com Revisões de Orçamento e a Integração ao Controle Orçamentário

•

Definição de Variáveis do Usuário

•

Sobre a Especificação de Valores de Driver

•

Sobre Tendências

•

Planejamento Usando uma Previsão Contínua

•

Planejamento no Nível Semanal

•

Planejamento de Receita e Despesa

•

Planejamento Usando Balanços Gerais

•

Planejamento Usando o Fluxo de Caixa

•

Execução de Regras do Financials

•

Análise de Dados Financeiros com Dashboards

•

Análise de Dados Financeiros

•

Análise de Dados do Workforce, do Projects e do Capital

Visão Geral da Tarefa
Em geral, você criará seus planos e previsões do Financials nesta ordem:
1.

Defina as variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário. Para obter
informações sobre a especificação de outras configurações de preferências, consulte
Como Trabalhar com o Planning Usando a Interface Simplificada .

2.

Examine e ajuste os valores de driver referentes a itens de linha recorrentes. Esses
drivers, habilitados pelo administrador, determinam como você definirá, rastreará e
analisará as contas. Você pode especificar valores de driver usando pressuposições de
tendências ou o método de entrada direta. Em seguida, insira, ajuste e calcule as
despesas e as receitas. Você pode:
•

Definir e ajustar drivers

•

Definir e ajustar tendências

•

Ajustar contas manualmente

Consulte:
•

Planejamento de Receita e Despesa

•

Planejamento Usando Balanços Gerais

•

Planejamento Usando o Fluxo de Caixa
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3.

Dependendo do seu tipo de planejamento, examine os demonstrativos financeiros
internos, como Balanços Gerais e demonstrativos de Fluxo de Caixa.

4.

Peça a seu administrador para executar a regra de roll-up.

5.

Obtenha o status dos dados financeiros, das tendências principais e dos KPIs do
seu departamento ou do seu negócio como um todo usando dashboards

interativos na guia Visão Geral
com Dashboards.

. Consulte Análise de Dados Financeiros

6.

Avalie suas finanças usando os dashboards e os formulários de análise
fornecidos. Consulte Análise das Finanças.
Para incluir o Workforce, o Capital ou o Projects nos seus dashboards, peça ao
administrador para definir mapas de dados a fim de disponibilizar os dados e os
detalhes dos outros tipos de planejamento.

7.

Se estiver trabalhando com revisões de orçamento, você poderá iniciar o
processo de revisão. Consulte Visão Geral da Tarefa para Revisões de
Orçamento.

Nota:
Dependendo do que o administrador tiver habilitado, é possível que você
não veja todos os recursos descritos nesta seção.

Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, como
Mês Atual, o Mês não representa um mês civil, mas o período definido no
calendário de 13 períodos.
Para começar, na página inicial, clique em Finanças e selecione um componente.
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Tabela 3-1

Tarefas do Financials

Objetivo

Execute Estas Tarefas

Para Obter Mais
Informações

Despesa ou Receita

Preparar planos e previsões orientados
a receita ou a despesa.
•
Para o planejamento baseado em
driver: Embora você possa usar os
formulários de entrada aos quais
tem acesso, aproveite a inteligência
fornecida pelos formulários
relacionados a driver e tendência.
•
Se aplicável, especifique valores
para os drivers que derivam a
receita ou as despesas. Você pode
especificar valores:

Consulte Planejamento de
Receita e Despesa.

–

Fazendo referência a
tendências e ajustando-as
(usando pressupostos).
–
Fazendo ajustes manuais.
•
Exiba e, se necessário, ajuste os
valores de contas calculados pelos
drivers.
•
Avalie os padrões dos valores
planejados em relação aos valores
reais históricos, usando as
tendências fornecidas.
•
Insira valores de receita ou despesa
para contas diversas ou para as que
não são calculadas por drivers.
•
Se você usar a declaração de renda,
revise sua declaração de renda.
Consulte Planejamento de Receita e
Despesa.
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Tabela 3-1

(Cont.) Tarefas do Financials

Objetivo

Execute Estas Tarefas

Para Obter Mais
Informações

Balanço Patrimonial

Planejar e gerenciar as finanças usando
balanços gerais.
•
Especifique os valores dos drivers
de ativo e passivo, como dias de
vendas pendentes (DSO) e dias a
pagar pendentes (DPO). Você pode
especificar drivers:

Planejamento Usando
Balanços Gerais.

–

Fazendo referência a
tendências e ajustando-as.
–
Fazendo ajustes manuais.
•
Insira e ajuste as contas de ativo
baseadas em receita, como contas a
receber, dinheiro em banco e outros
ativos.
•
Insira e ajuste as contas de passivo
baseadas em despesa, como contas a
pagar, remuneração provisionada e
despesas provisionadas.
Consulte Planejamento Usando Balanços
Gerais.

Nota:
Se você
também usa
fluxo de
caixa e acha
que seu
balanço
patrimonial
não está
equilibrado,
consulte
Sobre o Uso
do
Balanceamen
to do Fluxo
de Caixa e do
Balanço
Geral.
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Tabela 3-1

(Cont.) Tarefas do Financials

Objetivo

Execute Estas Tarefas

Fluxo de Caixa

Planejar e gerenciar as finanças usando Planejamento Usando o
demonstrativos de fluxo de caixa.
Fluxo de Caixa.
•
Somente método direto: Defina
pressuposições de tempestividade
do fluxo de caixa e do caixa que
especificam o modo de recebimento
e uso do caixa.
•
Insira a atividade de financiamento
e investimento, como compras de
ativos fixos ou novos pagamentos de
empréstimos.
Consulte Planejamento Usando o Fluxo de
Caixa.

Revisões de Orçamento

Planeje usando revisões de orçamento,
com planejamento de despesas. Se a
integração ao Controle Orçamentário for
habilitado, também será possível
executar uma verificação de fundos,
obter resultados de fundos e reservar
fundos.
Consulte Como Trabalhar com Revisões
de Orçamento e a Integração ao Controle
Orçamentário.

Análise

•

•
•
•

Avaliar graficamente os dados
financeiros reais, de planos e
previsões em qualquer nível do
negócio.
Analisar as principais métricas de
receita, despesa, balanço geral e
fluxo de caixa ao longo do tempo.
Acessar grades.
Revisar todos os formulários
disponíveis.

Para Obter Mais
Informações

Análise das Finanças

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o
aprendizado de um tópico.
Tabela 3-2

Tutoriais para Aprender sobre o Financials

Sua Meta

Saiba como

Saiba como inserir dados no Financials.
Inserção de Dados de Planejamento no Financials
no Oracle Enterprise Planning Cloud
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Tabela 3-2

(Cont.) Tutoriais para Aprender sobre o Financials

Sua Meta

Saiba como

Saiba como planejar no Financials usando
dados baseados no driver. Veja como é possível
Planejamento Baseado em Dados no
criar planos e modelos de negócios que focam
Financials
em critérios ou em fatores-chave em sua
organização que impactam e impulsionam o
desempenho.
Saiba como executar um planejamento
baseado em tendências no Financials. Veja
como inserir suposições baseadas em
tendências que permitem a planejar e prever
com base em tendências.
Saiba como aproveitar KPIs (indicadoreschave de desempenho) no Financials usando
KPIs predefinidos ou adicionando seus
próprios KPIs. Os KPIs permitem que você
colete dados objetivos e quantificáveis ou
dados que indicam o andamento em relação a
um desempenho ou a uma meta estratégica.
Use KPIs para refletir a integridade de áreaschave da sua organização.
Saiba como calcular valores reais e preparar
planos e previsões. Depois de habilitar o
Financials, você configura o ponto inicial do
ciclo de planejamento e previsão. Veja como
utilizar cálculos predefinidos para agregar e
preparar dados de valores reais, planos e
previsões.

Planejamento Baseado em Tendências
no Financials

Uso de KPIs no Financials

Cálculo de Valores Reais e Preparação de Planos
e Previsões no Financials

Como Trabalhar com Revisões de Orçamento e a
Integração ao Controle Orçamentário
Se seu administrador habilitou Revisões de Orçamento e a integração ao módulo
Controle Orçamentário no Oracle ERP Cloud, você poderá revisar saldos em Controle
Orçamentário, revisar o impacto do Controle Orçamentário antes de aprovar
alterações no orçamento usando Verificação de Fundos e atualizar alterações no
orçamento em Controle Orçamentário usando Reserva de Fundos. Também será
possível fazer drill-through no nível de célula a partir do orçamento aprovado atual até
o Controle Orçamentário.
Caso não tenha o Controle Orçamentário, você poderá continuar usando as revisões
de orçamento para criar e preencher revisões de orçamento, e compartilhar as
revisões.
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Vídeos
Sua Meta

Assista

Aprenda como criar e inserir revisões de
orçamento, realizar verificações de fundos,
reservar fundos e revisar o orçamento
aprovado no EPM Planning Financials Budget
Revision e no Oracle ERP Cloud Budgetary
Control.

Criação de Revisões de Orçamento no EPM
Planning Financials e no Oracle ERP Cloud
Budgetary Control

Visão Geral da Tarefa para Revisões de Orçamento
Pré-requisitos
1.

Defina variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário. Para Revisões
de Orçamento, você também define a variável de usuário Grupo de Contas.

2.

Crie um plano e uma previsão em Finanças do EPM Planning. Consulte Visão Geral da
Tarefa.

3.

Após a conclusão de planejamento e previsão, peça ao administrador para enviar os
dados ao Controle Orçamentário usando o Gerenciamento de Dados. Este se torna seu
orçamento original.

4.

Quando você estiver pronto para começar o processo de revisão de orçamento, peça ao
administrador para executar a regra Preparar para Revisões. A execução dessa regra
copia os dados de um orçamento original para um orçamento usado em Finanças do
EPM Planning.
O orçamento usado é o ponto de partida para o processo de revisão.
Preparar para Revisões copia dados do orçamento original usando o cenário e a
versão selecionados, normalmente, o cenário Plano (OEP_Plan) e a versão Em
Andamento (OEP_Working) para o cenário Orçamento Usado (OEP_Adopted Budget) e
a versão Original (OEP_Original) e a versão Em Andamento (OEP_Working) para os
períodos e anos selecionados.

Visão Geral da Tarefa de Revisões do Orçamento
De modo geral, você vai preparar revisões de orçamento e fazer a integração ao Controle
Orçamentário usando este workflow:
1.

Crie e preencha uma revisão. Consulte Criação de Revisões de Orçamento.

2.

Insira revisões de orçamento (entrada direta ou baseada em tendência) e verifique
fundos. Consulte Revisão de Orçamentos em uma Revisão de Orçamento.
A verificação de fundos faz uma chamada ao Controle Orçamentário para verificar os
fundos e confirmar se as revisões de orçamento que você está propondo atendem aos
controles definidos em Controle Orçamentário.

3.

Analise as revisões de orçamento usando os formulário e dashboards em Revisões de
Orçamento.

4.

Como opção, envie para aprovação usando o processo de aprovação do EPM Planning
se estiver usando-o.

Se você tiver uma função de aprovador, siga este workflow:
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1.

Compartilhe a revisão, se necessário.
Depois que uma revisão for criada, com base na hierarquia de aprovação, você
poderá compartilhar a revisão de orçamento com outros planejadores que
precisam contribuir com o processo de revisão de orçamento. Consulte
Compartilhamento de Revisões.

2.

Como opção, depois que todos os planejadores tiverem concluído suas revisões,
passe pelo processo de aprovação do Planning, se estiver usando-o.

3.

Reserve fundos. Consulte Reserva de Fundos.
Essa etapa reserva fundos no orçamento de controle do Controle Orçamentário
associado à revisão, bem como aprova e limpa a revisão.

Para começar, na página inicial, clique em Finanças e em Revisões de Orçamento.

Planejamento Usando Revisões de Orçamento
O componente Revisões de Orçamento

fornece vários formulários e dashboards para ajudar com o planejamento usando
revisões de orçamento.
Tabela 3-3

Planejamento Usando Revisões de Orçamento

Tarefa

Descrição

Resumo

Obtenha uma visão geral dos seus
orçamentos e revisões de orçamento. Por
exemplo, tenha uma visão geral dos
valores reais e do consumo (encargo), e
compare o orçamento original e o
orçamento atual líquido.

Gerenciar Revisões

Crie e trabalhe com revisões de orçamento
e verifique fundos, reserve fundos,
compartilhe uma revisão, aprove uma
revisão e obtenha resultados de fundos.

Lista de Revisão

Os administradores podem usar esse
formulário para revisar uma lista de todas
as revisões atuais de todos os planejadores.

Orçamento Atual Líquido

Revise o Orçamento Atual Líquido. O
Orçamento Atual Líquido mostra a soma do
orçamento original mais todas as revisões.
O Orçamento Atual Líquido
(OEP_NetCurrentBudget) na dimensão de
Versão é o membro pai de Em Andamento
(OEP_Working) e todas as versões de
revisão (OEP_RN), onde N é o número de
revisão.

Resultados da Verificação de Fundos

Obtenha resultados detalhados no nível de
linha para verificação de fundos e reserva
de fundos de uma revisão.
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Tabela 3-3

(Cont.) Planejamento Usando Revisões de Orçamento

Tarefa

Descrição

Relatório de Fundos Disponíveis

Exiba o Orçamento Real, Consumido e
Usado. Ao iniciar o processo de revisão de
orçamento, você pode usar esse formulário
para revisar os fundos disponíveis.

Análise de Revisão do Orçamento

Veja uma análise mais detalhada de
revisões de orçamento em um dashboard.

Orçamento Aprovado Atual

Revise o orçamento aprovado atual. O
Orçamento Aprovado Atual mostra dados
do cenário Orçamento Usado e da versão
Em Andamento.
Também é possível fazer drill-through no
Controle Orçamentário.

Criação de Revisões de Orçamento
Certifique-se de que o administrador execute a regra Preparar para Revisões antes de
trabalhar com revisões de orçamento.
Siga estas etapas para criar uma revisão de orçamento e preencher as contas selecionadas
na revisão de orçamento com dados revisados iniciais. Compartilhe a revisão com os
planejadores; eles podem fazer revisões adicionais usando entrada direta ou planejamento
baseado em tendência.
Para preparar revisões de orçamento:
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse na grade, clique em Opções de Revisão e em
Criar e Preencher Revisão.

3.

Selecione as opções da revisão e depois clique em Próximo:
•

Selecione os membros conforme a necessidade para definir o escopo dos dados
para sua revisão de orçamento. Dessa maneira, é possível limitar o escopo da
revisão. Você pode fazer revisões em contas a que tem acesso.

Dica:
Se desejar que vários planejadores em sua organização contribuam com a
revisão de orçamento, selecione os membros pai da entidade e as
dimensões primárias. Nesse caso, a revisão aparece para todos os
membros no nível folha sob este pai. Como supervisor, se você criar a
revisão dessa maneira, ela aparecerá para outros planejadores. Esses
planejadores podem selecionar a revisão e trabalhar com formulários que
incluam os dados pré-preenchidos. Eles podem fazer revisões adicionais,
conforme a necessidade.
•

Digite uma justificativa e uma descrição para a revisão de orçamento.

•

Selecione o tipo de revisão: Permanente, Temporário ou Emergência, ou
Transferir.
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•

Se seu administrador habilitou a integração ao Controle Orçamentário,
selecione o orçamento de controle ao qual integrá-lo.

4.

Selecione o Método de Revisão: Entrada Direta ou Baseado em Tendência
para pré-preencher os dados na revisão. Em seguida, selecione as contas
específicas para pré-preenchimento. Essa opção pré-preenche a revisão para as
contas especificadas usando o método de revisão selecionado e com base na
porcentagem que você informará nas próximas etapas. Você deve selecionar os
membros da conta Despesa para inclusão. Em seguida, clicar em Próximo.

5.

Se você selecionou Baseado em Tendência, selecione uma das seguintes
tendências para pré-preencher a revisão com dados baseados em tendência:

6.

•

Valores Reais do Período Atual

•

Empenho do Ano Atual

•

Orçamento Atual Líquido

•

Orçamento Aprovado do Ano Atual

•

Orçamento Original do Ano Atual

Insira uma porcentagem de ajuste e depois clique em Iniciar. Por exemplo, insira
10 para 10%.
Se você não inserir uma porcentagem, os valores não serão preenchidos na
revisão, e os planejadores poderão inserir novos números de orçamento
diretamente na revisão.
Uma revisão de orçamento é adicionada no cenário Orçamento Usado. Os
valores são pré-preenchidos para as contas selecionadas:
•

Se você selecionou Entrada Direta, a revisão será pré-preenchida com dados
do cenário Orçamento Usado (OEP_Adopted Budget) e da versão Original
(OEP_Original) para as contas selecionadas. Por exemplo, se o orçamento
original era de US$ 100 para uma conta e você especificou 10% como a
porcentagem de ajuste, a revisão será pré-preenchida com US$ 10.

•

Se você selecionou Baseado em Tendência, a revisão será pré-preenchida
com base na tendência selecionada usando a fatia de dados apropriada.

A pessoa que cria o orçamento é listada na coluna Proposto por nos formulários
Gerenciar Revisões e Listagem de Revisões.
7.

Depois que uma revisão é adicionada, você poderá executar outras tarefas:
•

Adicione mais detalhes à revisão do orçamento. Consulte Adição de Mais
Detalhes da Revisão de Orçamento.

•

Veja uma lista de revisões. Consulte Análise de Revisões.

•

Compartilhe uma revisão. Depois que uma revisão for criada, com base na
hierarquia de aprovação, você poderá compartilhar o orçamento com outro
planejador que precisa contribuir com o processo de revisão de orçamento.
Consulte Compartilhamento de Revisões.

•

Faça revisões na revisão do orçamento usando o planejamento baseado em
tendência ou a entrada direta. Consulte Revisão de Orçamentos em uma
Revisão de Orçamento.

Adição de Mais Detalhes da Revisão de Orçamento
Depois de criar uma revisão, você pode adicionar detalhes para a revisão em Notas
de Cabeçalho ou URL de Anexo de Cabeçalho no formulário Gerenciar Revisões.
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Os detalhes no nível de cabeçalho destinam-se a ser um valor único entre vários registros
para os quais a mesma revisão é compartilhada. Quando você atualiza os dados para o
registro de qualquer um deles, o mesmo valor é aplicado a todos os registros. Se você
atualizar diferentes valores para diferentes registros da mesma revisão, o valor para o último
listado será aplicado a todos os registros.
Análise de Revisões
Os administradores podem rever todas as revisões de orçamento atuais para todos os
planejadores no formulário Listagem de Revisões. Use o formulário Listagem de Revisões
para ver informações sobre cada revisão, inclusive quem propôs a revisão, o status de
verificação de fundos, o status de aprovação e por quem a revisão foi aprovada.
Para ver uma lista de revisões de orçamento, na página inicial, clique em Finanças, em
Revisões de Orçamento e em Listagem de Revisões.

Compartilhamento de Revisões
Se você for proprietário de uma revisão de orçamento, será possível compartilhá-la com
outro planejador para que eles possam contribuir com o processo da revisão de orçamento
antes que você a envie para aprovação final.
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse na revisão a ser compartilhada, clique em Opções
de Revisão e em Compartilhar Revisão.

3.

Em Membros da Origem, selecione os membros que deseja compartilhar e clique em
Próximo. Sua entidade atual é selecionada automaticamente.

4.

Em Membros de Destino, selecione a entidade que deseja compartilhar e clique em
Iniciar.

O planejador com o qual você compartilhou verá a revisão no formulário Listagem de
Revisões na próxima que ele se conectar e poderá fazer revisões em Gerenciar Revisões.
Ele só poderá ver e fazer revisões em membros aos quais ele tem acesso.

Revisão de Orçamentos em uma Revisão de Orçamento
Para fazer revisões em uma revisão de orçamento e confirmar que as alterações atendem
aos controles em um orçamento de controle do Controle Orçamentário:
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse na revisão do orçamento na qual inserir dados
revisados, clique em Opções de Revisão e em Entrada Direta ou Revisão Baseada
em Tendência.
A entrada direta será útil se você estiver fazendo apenas algumas revisões específicas
direcionadas.

3.

Selecione o tipo de valores para ajuste. Por exemplo Despesas.

4.

Selecione os membros para sua revisão de orçamento no PDV.
Dependendo de como a revisão foi criada, os valores revisados podem ser prépreenchidos para sua revisão de orçamento, como um ponto de partida.

5.

Insira valores de ajuste, dependendo do tipo de revisão, e clique em Salvar.
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Para Entrada Direta, altere valores diretamente no formulário, conforme a
necessidade.
Para Revisão Baseada em Tendência, selecione um tipo de tendência e, em
seguida, insira um aumento ou uma redução da porcentagem. Selecione uma
destas tendências:

6.

•

Valores Reais do Período Atual

•

Empenho do Ano Atual

•

Orçamento Atual Líquido

•

Orçamento Aprovado do Ano Atual

•

Orçamento Original do Ano Atual

Para verificar fundos para as revisões propostas na planilha, clique com o botão
direito do mouse na grade, clique em Verificação de Fundos e clique em Iniciar.
Essa ação faz uma chamada ao Controle Orçamentário para verificar os fundos e
confirmar se as revisões de orçamento que você está propondo atendem aos
controles definidos em Controle Orçamentário. Clique na guia Resultados da
Verificação de Fundos para ver os detalhes dos resultados no nível de linha.
Você vê os resultados para seu logon e suas alterações na revisão. Revise e
resolva os erros. Repita a verificação de fundos até que todos os erros tenham
sido resolvidos.
Para verificar fundos de toda a revisão, consulte Verificação da Disponibilidade de
Fundos.

Dica:
É possível usar o relatório Fundos Disponíveis para verificar se há
fundos disponíveis durante o processo de revisão.
7.

Informe os detalhes adicionais, conforme necessário, que são configurados para a
revisão. Para inserir notas de linha ou URLs de anexo de linha para uma conta,
clique com o botão direito do mouse em uma célula e clique em Inserir Detalhes
Descritivos do Nível da Linha e insira os detalhes.

8.

Execute a regra Roll-up.

9.

Clique em Salvar para salvar as alterações e feche o formulário.

Verificação da Disponibilidade de Fundos
Antes de finalizar uma revisão de orçamento, verifique a disponibilidade de fundos em
Controle Orçamentário para a revisão inteira.
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse em uma revisão, clique em Opções de
Revisão, clique em Verificação de Fundos e em Iniciar.
Essa ação faz uma chamada ao Controle Orçamentário para verificar fundos e
validar se toda a revisão de orçamento atende aos controles definidos no Controle
Orçamentário.
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O status da verificação de fundos é atualizado na coluna Status de Fundos nos
formulários Gerenciar Revisões e Listagem de Revisões.
3.

Se houver um grande número de células sendo verificadas e os resultados não forem
mostrados imediatamente, clique com o botão direito do mouse na revisão, clique em
Opções de Revisão, clique em Obter Resultados de Fundos e, em seguida, em
Iniciar para verificar o status do job. Assim que o job for concluído, você poderá
continuar na próxima etapa.

4.

Para ver detalhes no nível de linha dos resultados da verificação de fundos, clique na
guia Resultados da Verificação de Fundos.

5.

Revise e resolva os erros.

6.

Repita a verificação de fundos até que todos os erros sejam resolvidos.

Quando a verificação de fundos for bem-sucedida, você poderá reservar fundos.

Reserva de Fundos
Assim que a revisão de orçamento estiver pronta, a verificação de fundos tiver sido bemsucedida e, opcionalmente, a revisão de orçamento for aprovada (se você estiver usando o
processo de aprovações), reserve fundos no orçamento de controle do Controle
Orçamentário associado à revisão.
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse em uma revisão, clique em Opções de Revisão,
clique em Reserva de Fundos, insira comentários de aprovação e clique em Iniciar.

Ao iniciar a Reserva de Fundos:
•

A revisão de orçamento é enviada ao Controle Orçamentário, invocando o processo de
reserva de fundos no Controle Orçamentário, reservando fundos para quaisquer valores
de célula atualizados. Você verá uma mensagem quando a reserva de fundos estiver
completa.

•

Se os fundos não estiverem disponíveis, a reserva de fundos falhará e você verá os
motivos da falha.

•

O status da revisão é definido como Aprovar.

•

Em Finanças do EPM Planning, o delta dos dados da revisão é enviado à versão Em
Andamento no cenário de Orçamento Usado e é refletido no Orçamento Líquido Atual.

•

A revisão é apagada. Limpar a revisão é importante porque seu administrador define um
limite para o número de revisões que podem estar ativas por vez.

É possível revisar as alterações na entrada do orçamento em Controle Orçamentário.

Como Obter Resultados de Fundos
Ao executar a regra Verificação de Fundos, se houver um grande número de células sendo
verificadas e os resultados não forem exibidos imediatamente, você poderá executar a regra
Obter Resultados de Fundos para verificar quando o job do lote estiver concluído e revisar
os resultados.
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.
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2.

Clique com o botão direito do mouse em uma revisão, clique em Opções de
Revisão, clique em Obter Resultados de Fundos e em Iniciar.

3.

Verifique o status do job e, quanto estiver concluído, para ver detalhes dos
resultados da verificação de fundos no nível de linha, clique na guia Resultados
da Verificação de Fundos.

Os resultados são eliminados após 90 dias, desde que o registro seja criado ou
atualizado na tabela Resultados da Verificação de Fundos.

Limpeza de Revisões
As revisões são apagadas automaticamente quando você reserva fundos. Caso opte
por não continuar com uma revisão ou com a reserva de fundos, você pode limpar a
revisão manualmente.
Para limpar uma revisão manualmente:
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, em
seguida, em Gerenciar Revisões.

2.

Clique com o botão direito do mouse na revisão que deseja limpar, clique em
Opções de Revisão e em Limpar Revisão.

Drill-Through no Controle Orçamentário
Se seu administrador habilitou a integração com o Controle Orçamentário, você
poderá fazer drill-through no nível de célula do formulário Orçamento Aprovado
Atual de Finanças do EPM Planning até o Controle Orçamentário. A menos que seu
administrador tenha configurado o sign-on único com o Oracle Fusion Cloud, você
precisará ter efetuado logon no Controle Orçamentário para que o drill-through
funcione. As regiões de drill são habilitadas somente para membros do nível 0.
É possível fazer drill-through no Controle Orçamentário depois que os fundos forem
reservados usando a regra Reserva de Fundos.
1.

Na página inicial, clique em Finanças, depois em Revisões de Orçamento e, por
fim, na guia Orçamento Aprovado Atual.

2.

Clique com o botão direito do mouse em uma célula que tenha um ícone de drill
no canto superior direito
e clique em Fazer Drill-Through para
Controle Orçamentário do Fusion. Se houver vários orçamentos de controle,
clique no orçamento de controle necessário.
O ícone de drill está disponível para qualquer célula que tenha sido enviada para
Controle Orçamentário com Reserva de Fundos.

Revise os dados em Revisar Saldos do Controle Orçamentário.

Definição de Variáveis de Usuário
Cada planejador deve definir as variáveis descritas a seguir.
1.

Na página inicial, clique em Ferramentas, Preferências do Usuário e em
Variáveis de Usuário.

2.

Configure estas variáveis de usuário:
•

Entidade
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•

Cenário

•

Versão

•

Moeda de Relatório

•

Anos

No Financials, defina estas variáveis de usuário para a dimensão Conta:
•

Para a variável Conta de Despesa, selecione a conta pai com as contas que você
deseja ver nos formulários, como OFS_Total Expenses.

•

Para a variável Drivers de Despesa, selecione OFS_Expense Drivers for Forms.

•

Se Revisões de Orçamento for habilitado, configure a variável Grupo de Contas.
A variável do usuário Grupo de Contas filtra o conjunto de contas que aparece nos
formulários para Revisões de Orçamento, como Orçamento Aprovado Atual e
Orçamento Líquido Atual. Por exemplo, você pode selecionar contas de despesa,
receita, passivo ou ativo ou o total de todos os tipos de conta, dependendo de suas
necessidades.

Para Finanças, se estiver trabalhando com Revisões de Orçamento, o Formato de
Data para Exibição deverá ser definido como aaaa-MM-dd. Na página inicial, clique em
Ferramentas, em Preferências do Usuário e clique em Exibição.
O Capital, o Workforce e o Projects têm as suas próprias variáveis dinâmicas (definidas com
a opção Usar Contexto), as quais permitem que as variáveis de usuário sejam usadas no
Ponto de Vista. Com variáveis dinâmicas, o valor da variável de usuário é alterado
dinamicamente com base no contexto do formulário, e os usuários não precisam definir o
valor padrão.

Sobre a Especificação de Valores de Driver
Antes de criar um plano ou uma previsão, verifique e, se necessário, ajuste os principais
drivers, habilitados pelo administrador, dos quais as receitas e as despesas são derivadas.
Você pode especificar valores de driver:
•

Manualmente

•

Fazendo referência às tendências atuais, passadas ou projetadas e ajustando-as; por
exemplo:
–

Média Real do Ano Anterior

–

Média de Previsão

–

Aumento / Redução Ano a Ano para ajustar o valor do último ano do negócio com
base em uma porcentagem

Para o fluxo de caixa, você especificará as origens e a tempestividade das categorias de
receita e despesa. Consulte Especificação de Pressupostos de Uso e Fonte de Rendimento
Baseados em Driver. Para o balanço geral, você especificará itens, como remuneração
provisionada, contas a receber e despesas pré-pagas. Consulte Especificação de Drivers de
Balanço Geral.
Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o
aprendizado de um tópico.
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Tabela 3-4

Tutoriais para Aprender sobre o Financials

Sua Meta

Saiba como

Saiba como planejar no Financials usando
dados baseados no driver. Veja como é
Planejamento Baseado em Dados
possível criar planos e modelos de negócios
no Financials
que focam em critérios ou em fatoreschave em sua organização que impactam e
impulsionam o desempenho.

Sobre Tendências
Você pode inserir suposições baseadas em tendências que permitem a você planejar
e prever com base em tendências. O Financials inclui as seguintes tendências:

Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, Mês não representa um mês civil, mas o
período definido no calendário de 13 períodos.
•

Média Real do Ano Atual — Calcula a média de uma conta para o Ano Fiscal
Atual especificado em Preparação do Planejamento e da Previsão.

•

Mês Atual - Valor Real — Pega o valor de uma conta para o mês ou a semana
especificada como o Período Atual do Ano Fiscal Atual especificado na
Preparação do Planejamento e da Previsão.

•

Reter Previsão para Plano do Ano Atual — Para o Cenário de Previsão apenas,
compara quanto foi gasto acumulado no ano até a data de uma conta para o
Plano do ano atual e distribui o restante uniformemente nos meses restantes na
Previsão. Por exemplo, se Valores Reais Acumulados no Ano com Viagem forem
260.000, o Plano para o ano inteiro for 500.000 e o mês atual for junho, haverá
240.000 restantes para serem distribuídos pelos 6 meses restantes do ano (de
julho a dezembro): 240000 / 6 = 40000. O valor 40000 é distribuído
uniformemente de julho até dezembro. Essa tendência assegura que você
mantenha a Previsão alinhada com o Plano. Se o gasto acumulado no ano
exceder o Plano, a previsão para os períodos restantes será definida como zero,
e não como um número negativo.

•

Média Real do Ano Anterior — Calcula a média de uma conta do ano anterior
para o Ano Fiscal Atual especificado em Preparação do Planejamento e da
Previsão. Por exemplo, se o Ano Fiscal Atual for FY17, o ano anterior será FY16.

•

Valor Real do Ano Anterior com Sazonalidade — Calcula o valor da conta do
mês usando o valor do mesmo mês do ano anterior.

•

Média de Previsão — Para o Cenário do Plano somente, calcula a média da
Previsão do ano anterior. Por exemplo, para FY18 no cenário do Plano, a seleção
dessa tendência calcula a média da conta do FY17 no Cenário de Previsão.

•

Previsão com Sazonalidade — Para o Cenário do Plano somente, calcula os
valores mensais da Previsão do ano anterior. Por exemplo, para FY18 do Cenário
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do Plano, a seleção dessa tendência calcula o valor mensal da conta do FY17 no
Cenário de Previsão.
•

Aumento/Redução Ano a Ano — Aplica uma porcentagem de aumento ou redução ao
valor do ano anterior.

•

Nenhuma Tendência — Remove a tendência e apaga os dados de uma tendência
definida anteriormente.

•

Crescimento Mensal — Calcula a alteração ano a ano de uma conta usando o ano
atual e o ano anterior como a base para calcular o crescimento.

•

Taxa de Execução do Ano Anterior — Calcula o valor do período anterior. Por
exemplo, se o Mês Atual for junho - FY16 e o primeiro período da previsão for julho, essa
tendência calcula o valor de junho e aplica-o para julho. Se forem feitos ajustes no valor
de julho, esse valor de julho ajustado será usado para agosto.

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o
aprendizado de um tópico.
Tabela 3-5

Tutoriais para Aprender sobre o Financials

Sua Meta

Saiba como

Saiba como executar um planejamento
baseado em tendências no Financials. Veja
como inserir suposições baseadas em
tendências que permitem a planejar e prever
com base em tendências.

Planejamento Baseado em Tendências
no Financials

Planejamento Usando uma Previsão Contínua
Se seu administrador habilitou a previsão contínua, você pode planejar o uso de uma
previsão contínua além da previsão padrão, ou em vez dela. Com as previsões contínuas,
você pode executar um planejamento contínuo para poder planejar em um período superior
a um ano. Dependendo de como seu administrador configure a previsão contínua, você pode
planejar continuamente em um nível semanal para 13, 26 ou 52 semanas, um nível mensal
para 12, 18, 24, 30, 36, 48 ou 60 meses ou em um nível trimestral para 4, 6 ou 8 trimestres.
Em um aplicativo com um calendário de 13 períodos, você pode fazer planos continuamente
no nível do período por 13 ou 26 períodos.
Quando seu administrador atualiza o período atual, os formulários e os dashboards de
previsão contínua são atualizados automaticamente para adicionar ou eliminar períodos, a
fim de refletir o intervalo atualizado da previsão contínua. As tendências e os drivers são
preenchidos para períodos recém-adicionados.
Você pode planejar com uma previsão contínua usando o seguinte:
•

Planejamento baseado em driver ou em tendência.

•

Inserção manual dos valores de previsão contínua.

Os formulários e dashboards que usam um intervalo de previsão contínua estão disponíveis
em cada componente: Receita, Despesa, Balanço Geral e Fluxo de Caixa.
Os KPIs estão disponíveis para fins de geração de relatórios:
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•

TTM (Últimos Doze Meses). Esse cenário relata a atividade nas contas com base
em Fluxo nos últimos doze meses.

•

Projetado 12. Para contas do tipo Fluxo, esse cenário relata a soma de (período
atual + 11 períodos futuros). Para contas do tipo Saldo, esse cenário relata um
valor de membro de 12 períodos no futuro.

Nota:
Selecione o membro do cenário Previsão Contínua somente para

formulários na guia Previsão Contínua

.

Vídeos
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como planejar usando uma previsão
contínua.

Visão Geral: Previsão Contínua no
Planning.
Configuração de Previsões Contínuas
no Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tabela 3-6

Planejamento Usando uma Previsão Contínua

Tarefa

Objetivo

Visão Geral

Obtenha uma visão geral da Análise de Dados Financeiros
receita, das despesas, do
com Dashboards
balanço geral ou do fluxo de
caixa no intervalo de
previsão contínua em um
formato de dashboard.
•

Contínua

Mais Informações

Previsão
•

•

Para Receita e Despesa:
execute um
planejamento baseado
em driver ou tendência
em um intervalo de
previsão contínua.
Para Balanço Geral:
especifique drivers de
balanço geral em um
intervalo de previsão
contínua.
Para fluxo de caixa:
execute um
planejamento de fluxo
de caixa baseado em
driver em um intervalo
de previsão contínua.

•
•
•

Receita e Despesa:
Especificação de Drivers
e Tendências
Balanço Geral:
Especificação de Drivers
de Balanço Geral
Fluxo de caixa:
Especificação de
Pressupostos de Uso e
Fonte de Rendimento
Baseados em Driver
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Tabela 3-6

(Cont.) Planejamento Usando uma Previsão Contínua

Tarefa

Entrada Direta

Objetivo

Mais Informações

Insira dados diretamente,
por exemplo, se seu
planejamento e previsão
não tiver tendências
históricas nem drivers de
negócios específicos.

•
•

•

Receita e Despesa:
Como Inserir Despesas e
Receitas Manualmente
Balanço Geral:
Especificação de Ativos e
Passivos para Balanço
Geral Direto
Fluxo de Caixa: Como
Inserir Detalhes de
Financiamento e
Investimento

Planejamento no Nível Semanal
Depois de planejar no nível semanal, execute essas regras para converter semanas em
meses antes de exibir dashboards e executar cálculos de tendências:
•

Converter Dados Semanalmente para Mensalmente

•

Converter Dados Mensalmente para Semanalmente

Alternativamente, execute "Converter Dados Semanais em Mensais no Formulário" e
"Converter Dados Mensais em Semanais no Formulário" no menu Ações de um formulário
se seu administrador tiver associado essas regras ai seu formulário.
Em aplicativos de 12 períodos com 53 semanas e em aplicativos de 13 períodos, os
formulários com períodos nos quais ocorre a 53ª semana incluem a Semana 53. As
configurações feitas pelo administrador determinam o período em que a 53ª semana ocorre.
Para obter informações sobre aplicativos de 13 períodos, consulte Como Trabalhar com um
Calendário de 13 Períodos.

Planejamento de Receita e Despesa
Os componentes Receita
e Despesa
opções para ajudar você a planejar e prever:
Tabela 3-7

do Financials fornecem várias

Vídeo

Sua Meta
Saiba mais informações sobre planejamento
da declaração de lucros, receita e despesa

Assista a este Vídeo
Execução do Planejamento da Declaração
de Lucros no Oracle Enterprise Planning Cloud.
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Tabela 3-8
Tarefa

Criação de Planos e Previsões
Descrição

Usar Estes
Formulários

Mais
Informações

Revise uma visão geral das suas finanças
em um formato de dashboard.

•

Análise de
Dados
Financeiros
com
Dashboards

•
Visão Geral
•
•

•
Baseado em •
Driver e
Tendência
•

•

•
Inserir valores para os drivers,
definidos pelo administrador, que
geram os valores de receita e despesa.
Exibir os valores reais de contas
calculados pelos drivers e substituílos se eles não atenderem às
necessidades.
Avaliar a diferença entre os valores
planejados ou de previsão e os
valores reais históricos usando
tendências de drivers diferentes.
•
Planejar, sem uma lógica interna
baseada em driver, no nível de contas
individuais, inserindo e ajustando
manualmente as despesas.

•

•

Receita |
Despesa
Declaraçã
o de
Renda
Previsões
Contínuas
Previsão
Contínua
de
Declaraçã
o de
Renda

Planejame Especificação
nto de
de Drivers e
Receita
Tendências
Baseado
em Driver
|
Planejame
nto de
Despesas
Baseado
em Driver
Receita
Baseada
em Driver
|
Despesas
Baseadas
em Driver
Tendência
s de
Receita |
Tendência
s de
Despesa
Planejame
nto de
Despesas
Baseado
em
Tendência
s
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Tabela 3-8
Tarefa

Rolling
Forecast

(Cont.) Criação de Planos e Previsões
Descrição

Usar Estes
Formulários

•
Planeje a receita e as despesas usando
uma previsão contínua. Use estes
formulários em vez, ou além, dos
formulários na guia Baseado em Driver
e Tendência.
•
Inserir valores para os drivers,
definidos pelo administrador, que
geram os valores de receita e despesa.
•
Exiba os valores de contas reais
calculados pelos nossos drivers e
substitua os valores casos eles não
•
atendam às suas necessidades.
•
Avaliar a diferença entre os valores
planejados ou de previsão e os
valores reais históricos usando
tendências de drivers diferentes.
•
Faça os ajustes de driver para
previsões contínuas.
•
•
Faça os ajustes de tendência para
previsões contínuas.

•
•
•

•
Entrada
Direta

•

Inserir e ajustar valores de contas
não derivados de drivers.
Insira manualmente os valores de
previsão contínua.

Exiba sua Declaração de Renda.

Demonstrat
ivo de
Resultado

•

•

Mais
Informações

Planejame •
nto de
Receita
Baseado
em Driver
|
Planejame •
nto de
Despesas
Baseado
em Driver
Receita
Baseada
em Driver
|
Despesas
Baseadas
em Driver
Despesas
Baseadas
em
Tendência
s
Ajuste de
Drivers
Ajuste de
Tendência
s
Receita
Total |
Despesa
Total

Planejame
nto
Usando
uma
Previsão
Contínua
Especificaç
ão de
Drivers e
Tendências

•
Inserir
Receita |
Inserir
Despesas
Inserir
Previsão
Contínua •
de Receita
| Inserir
Previsão
Contínua
de
Despesas

Planejame
nto
Usando
uma
Previsão
Contínua
Como
Inserir
Despesas
e Receitas
Manualme
nte

Declaração de Exibição da
Renda,
Declaração de
Declaração de Renda
Renda Margem de
Contribuição
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Especificação de Drivers e Tendências
Especifique drivers e tendências para previsões padrão em Baseado em Driver e

Tendência

. Especifique drivers e tendências para previsões contínuas em

Previsão Contínua
. Os valores calculados para as contas associadas aos
seus drivers são exibidos em Receita Baseada em Driver e Despesa Baseada em
Driver na guia do seu método de previsão.
Para obter detalhes sobre as tendências fornecidas com o Financials, consulte Sobre
Tendências.

1.

Para previsão padrão: clique em Baseado em Driver e Tendência
e, em
seguida, em Planejamento de Despesas Baseado em Driver | Planejamento
de Receita Baseado em Driver. Para previsão contínua: clique em Baseado em

Driver e Tendência
e, em seguida, em Planejamento de Despesas
Baseado em Driver | Planejamento de Receita Baseado em Driver.
2.

Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como uma
linha de produto específica ou um tipo de despesa (por exemplo, despesas
operacionais). Em seguida, clique em

3.

.

Execute uma tarefa em Tendência:
•

Para definir valores ajustando os valores atuais, projetados ou passados,
selecione uma tendência e estime o percentual com base no qual cada valor
provavelmente será alterado em % de Aumento/Redução. Por exemplo, para
planejar um aumento de 3% do pagamento de hora extra, defina Hora Extra
como a Média Real do Ano Anterior e insira 0,03 em % de Aumento/
Redução.
Para previsões contínuas, as tendências aplicam-se a todos os anos no
intervalo de previsão contínua. Quando o período atual for atualizado, os
formulários serão atualizados para adicionar ou eliminar períodos, a fim de
refletir o intervalo da previsão contínua atualizado; as tendências são sempre
calculadas para o intervalo de previsão contínua inteiro.

•

Para definir valores manualmente sem fazer referência a dados históricos,
selecione Nenhuma Tendência e insira os valores em Ajuste (+/-).

4.

Clique duas vezes em Total Anual para calcular os valores presumidos.

5.

Exiba os valores das contas calculadas com base em drivers:
a.

Clique em Despesas Baseadas em Driver| Receita Baseada em Driver e,
em seguida, em Total Anual Calculado para exibir os valores anuais,
trimestrais ou mensais derivados dos drivers. Se eles forem insuficientes ou
estiverem incorretos ou inadequados, você poderá substituí-los em qualquer
período.
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b.

Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como o ano e
o cenário, e clique em

c.

.

Expanda Ajustar Total Anual para acessar o período cujos valores derivados de
drivers deverão ser modificados e insira os novos valores.

6.

Para ajustar os valores calculados para as contas ou os drivers para previsões
contínuas, clique em Ajustes do Driver e depois insira um valor na coluna Ajuste (+/-).

7.

Para ajustar os valores calculados para contas para tendências de previsões contínuas
em Despesa, clique em Ajuste de Tendência e depois insira um valor na coluna Ajuste
(+/-).

Como Inserir Despesas e Receitas Manualmente
Para inserir despesas ou receitas diversas ou não calculadas com base em driver:

1.

Clique em
e, em seguida, em Inserir Receita | Inserir Despesas. Se você
estiver usando uma previsão contínua, clique em Inserir Previsão Contínua de Receita
| Inserir Previsão Contínua de Despesas.

2.

Defina o seu contexto especificando dimensões de ponto de vista, como entidade e
cenário, e depois clique em

3.

Para cada item de despesa ou receita, insira um valor mensal ou trimestral.

4.

Clique duas vezes em Total Anual para exibir esse total.

Exibição do Plano Total e da Previsão
Dependendo do seu método de planejamento, exiba o plano total e a previsão. Selecione um
formulário e depois especifique o PDV.
Tabela 3-9

Exibição do Plano Total e da Previsão

Método de Planejamento

Formulários para Exibição do Plano Total e da
Previsão

Baseado em driver e tendência

Para previsão padrão: clique em Baseado em

Driver e Tendência
e, em seguida, em
Total de Despesas - Previsão | Total de
Receitas - Previsão ou Total de Despesas Plano | Total de Receitas - Plano.
Para previsão contínua: clique em Previsão

Contínua
e, em seguida, em Total de
Despesas | Total de Receitas.
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Tabela 3-9

(Cont.) Exibição do Plano Total e da Previsão

Método de Planejamento

Formulários para Exibição do Plano Total e da
Previsão

Entrada manual
Clique em Entrada Direta

e depois:

Para previsão padrão: Total de Despesas Previsão| Total de Receitas - Previsão ou
Total de Despesas - Plano | Total de Receitas
- Plano.
Para previsão contínua: Total de Despesas Previsão Contínua | Total de Receitas Previsão Contínua.

Exibição da Declaração de Renda

Clique em Despesa

Renda

ou em Receita

e depois em Declaração de

.

Planejamento Usando Balanços Gerais
O componente Balanço Geral
do Financials fornece várias opções para ajudar
você a planejar o uso de balanços gerais.
Tabela 3-10
Tarefa

Planejamento do Balanço Geral
Descrição

Usar Estes
Formulários

Mais
Informações

Revise uma visão geral do balanço geral
em formato de dashboard.

•

Análise de
Dados
Financeiros
com
Dashboards

•
Visão Geral

Balanço
Geral
Previsões
Contínuas
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Tabela 3-10
Tarefa

(Cont.) Planejamento do Balanço Geral
Descrição

Usar Estes
Formulários

•

•

Baseado em •
Driver e
Tendência
•
•
•

Configurar e ajustar os drivers que
resultarão nas contas de balanço
geral calculadas.
Exibir os valores reais das contas
calculados pelos drivers e substituílos, conforme necessário, para
balancear ativos e passivos.
Configurar e ajustar as tendências
que resultarão nas contas de balanço
geral calculadas.
Inserir e ajustar valores de contas
não calculados por drivers.
Modificar os dias no período
mensalmente

•

•

•
•

Rolling
Forecast

Execute o planejamento do balanço geral
usando uma previsão contínua. Use estes
formulários em vez, ou além, dos
formulários na guia Baseado em Driver
e Tendência.

•

•

•

•

•
Entrada
Direta

•

Inserir e ajustar valores de contas
não derivados de drivers.
Insira manualmente os valores de
previsão contínua.

•

•

Mais
Informações

Planejame Especificação
nto de
de Drivers de
Balanço
Balanço Geral
Geral
Baseado
em Driver
Balanço
Geral
Baseado
em Driver
Balanço
Geral
Baseado
em
Tendência
Inserir
Balanço
Geral
Dias no
Período
Planejame •
nto de
Balanço
Geral
Baseado
em Driver
Balanço
•
Geral
Baseado
em Driver
Balanço
Geral
Baseado
em
Tendência
Ajuste de
Tendência
s

Planejame
nto
Usando
uma
Previsão
Contínua
Especificaç
ão de
Drivers de
Balanço
Geral

•
Inserir
Receita |
Inserir
Despesas
Inserir
Previsão
Contínua
de Receita
| Inserir
•
Previsão
Contínua
de
Despesas

Especificaç
ão de
Ativos e
Passivos
para
Balanço
Geral
Direto
Planejame
nto
Usando
uma
Previsão
Contínua
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Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como planejar usando balanços
patrimoniais.

Execução do Planejamento do Balanço
Patrimonial e do Fluxo de Caixa para o Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Especificação de Drivers de Balanço Geral
Para especificar drivers de balanço geral:

1.

Clique em Baseado em Driver e Tendência
e, em seguida, para fluxo de
caixa indireto, clique em Planejamento de Balanço Geral Baseado em Driver.
Para fluxo de caixa direto, clique em Balanço Geral Calculado ou em Balanço
Geral Baseado em Tendência.

Para previsões contínuas, clique em Previsão Contínua
e depois em
Planejamento de Balanço Geral Baseado em Driver ou em Balanço Geral
Baseado em Tendência.
2.

Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como uma
linha de produto específica ou um tipo de despesa (por exemplo, despesas
.

operacionais). Em seguida, clique em
3.

Defina os pressupostos de Tendência e ajuste-as com base em um % de
aumento ou redução. O valor anual projetado baseia-se no valor do prazo (ano
anterior, por exemplo) especificado e seguirá o mesmo padrão mensal/trimestral.
A definição de um pressuposto de aumento ou redução percentual poderá afetar o
valor projetado. Por exemplo, você poderá pressupor que uma despesa ou driver
aumentará por causa da inflação.

4.

Clique duas vezes em Total Anual para calcular os valores presumidos.

5.

Exiba os valores das contas calculadas com base em drivers:
a.

Clique em Balanço Geral Baseado em Driver e depois em Total Anual
Calculado para exibir os valores anuais, trimestrais ou mensais derivados
dos drivers. Se eles forem insuficientes ou estiverem incorretos ou
inadequados, eles poderão ser substituídos em qualquer período.

b.

Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como
o ano e o cenário, e clique em

c.
6.

.

Expanda Ajustar Total Anual para acessar o período cujos valores derivados
de driver deverão ser modificados e insira os novos valores.

Para ajustar os valores calculados para contas para tendências de previsões
contínuas, clique em Ajuste de Tendência e depois insira um valor na coluna
Ajuste (+/-).
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Especificação de Ativos e Passivos para Balanço Geral Direto
Para especificar os ativos e os passivos:

1.

Clique em Entrada Direta
. Em seguida, clique em Inserir Balanço Geral ou, se
você estiver usando a previsão contínua, clique em Inserir Balanço Geral - Previsão
Contínua.

2.

Insira os valores mensais ou trimestrais para seus ativos, como dinheiro em banco,
despesas pré-pagas e contas a receber.

3.

Insira os valores mensais ou trimestrais para seus passivos, como despesa e
remuneração provisionadas, empréstimos de curto e longo prazos, e contas a pagar.

Sobre o Uso do Balanceamento do Fluxo de Caixa e do Balanço Geral
O Financials faz automaticamente o balanceamento dos balanços gerais de seus planos e
previsões. Se os passivos e o patrimônio líquido excederem os ativos, um investimento de
curto prazo será usado. Opcionalmente, se os ativos excederem os passivos e o patrimônio
líquido, um empréstimo de curto prazo será criado. Você deve inserir o impacto do
investimento ou do empréstimo de curto prazo no fluxo de caixa em Detalhes de
Financiamento e Investimento.

Exibição do Plano Total e da Previsão
Dependendo do seu método de planejamento, exiba o plano total e a previsão. Selecione um
formulário e depois especifique o PDV.
Tabela 3-11

Exibição do Plano Total e da Previsão

Método de Planejamento

Formulários para Exibição do Plano Total e da
Previsão

Baseado em driver e tendência

Para previsão padrão: clique em Baseado em

Driver e Tendência
e, em seguida, em
Balanço Geral - Plano ou em Balanço Geral Previsão.
Para previsão contínua: clique em Previsão

Contínua
e, em seguida, em Balanço
Geral Detalhado.
Entrada manual
Clique em Entrada Direta

e depois:

Para previsão padrão: Balanço Geral - Plano
ou Balanço Geral - Previsão.
Para previsão contínua: Balanço Geral Previsão Contínua.
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Planejamento Usando o Fluxo de Caixa
Vídeos
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como planejar usando o fluxo de
caixa.

Execução do Planejamento do Balanço
Patrimonial e do Fluxo de Caixa para o Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Especificação de Pressupostos de Uso e Fonte de Rendimento
Baseados em Driver
Para definir pressupostos de caixa:

1.

Para previsão padrão: clique em Baseado em Driver
e, em seguida, em
Planejamento de Usos de Fluxo de Caixa. Para previsão contínua, clique em

Previsão Contínua
e, em seguida, em Planejamento de Usos de Fluxo
de Caixa - Previsão Contínua.
.

2.

Se necessário, selecione outras dimensões de ponto de vista e clique em

3.

Em Pressupostos de Impacto de Fluxo de Caixa, para cada conta de receita,
especifique a porcentagem de pagamento recebida em 30, 60 ou 90 dias.

4.

Para cada conta de despesa, especifique a porcentagem do pagamento de
despesas, como novos pagamentos de empréstimos ou compras de ativos fixos
que ocorrem em 30, 60 ou 90 dias.

5.

Clique em Planejamento Direto de Fluxo de Caixa.

6.

Selecione a moeda, a entidade, o cenário, a versão e o ano e clique em

7.

Use Produto ou Serviços para selecionar as origens de receita.

Tabela 3-12

.

Vídeo

Sua Meta
Saiba como planejar o fluxo de caixa
usando o método direto.

Assista a este Vídeo
Planejamento do Fluxo de Caixa
Usando o Método Direto para Oracle
Enterprise Planning Cloud

Como Inserir Detalhes de Financiamento e Investimento
Se você está planejando com fluxo de caixa indireto, use a entrada direta.
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Nota:
Se você também usar Balanço Geral: Os balanços gerais do plano e da previsão
serão balanceados automaticamente pela lógica interna. Se os passivos e o
patrimônio líquido excederem os ativos, um investimento de curto prazo será
usado. Opcionalmente, se os ativos excederem os passivos e o patrimônio líquido,
um empréstimo de curto prazo será criado. Você deve inserir o impacto do
investimento ou do empréstimo de curto prazo no fluxo de caixa em Detalhes de
Financiamento e Investimento.

Para definir o investimento e o financiamento:

1.

Clique em Entrada Direta
e, em seguida, em Financiamento e Investimento.
Se você estiver planejando usar uma previsão contínua, clique em Financiamento e
Investimento - Previsão Contínua.

2.

Especifique o seu ponto de vista e depois clique em

3.

Para cada atividade, insira um valor mensal ou trimestral e exiba o total anual calculado.

.

Execução de Regras do Financials
Você pode executar estas regras no Financials:
•

Calcular Valores Reais — Calcula quaisquer drivers e agrega valores reais dos períodos
selecionados.

•

Preparar Previsão — Copia os períodos selecionados de valores reais para o cenário de
Previsão e depois recalcula quaisquer contas com uma tendência ou um driver para
chegar em uma previsão atualizada. Também copia a previsão atual na versão de
previsão anterior para fins de comparação.

•

Preparar Plano — Calcula tendências e drivers do(s) ano(s) selecionado(s). Você pode
usar essa regra para criar um plano de novo ano quando os anos mudarem. Ou pode
usá-lo se tiver preparado um plano com vários anos e atualizado os dados com base em
tendências ou drivers.

Análise de Dados Financeiros com Dashboards
Os dashboards predefinidos fornecem uma visão das finanças da receita, das despesas, do
balanço geral e do fluxo de caixa. Para ver o nível de detalhe desejado, você pode fazer drill
para os membros nos gráficos dos dashboards.

1.

, Despesa

Clique em Receita

de Caixa

, Balanço Geral

ou Fluxo

.
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2.

Clique em Visão Geral

se ainda não tiver selecionado essa opção.

3.

Use a barra de Ponto de Vista a fim de selecionar diferentes membros de
dimensão para exibição no formulário, por exemplo, para selecionar um projeto ou
uma entidade diferente.

4.

Clique na guia horizontal correspondente ao tipo de dashboard desejado. Se você
estiver planejando usar um intervalo de previsão contínua, clique em dashboards
de previsão contínua.

Análise das Finanças
Use os dashboards interativos fornecidos para comparar seus planos, previsões e
valores reais, bem como obter um instantâneo visual dinâmico de suas finanças, no
nível de todos os negócios ou no nível de entidade. Você pode fazer drill-down para
acessar mais dados e realizar uma análise mais detalhada.
Use os formulários de análise para obter diversas informações detalhadas sobre
planos e previsões, além de dados baseados em tendência. O administrador poderá
personalizar esses formulários ou criar novos formulários. Consulte Administração dos
Módulos do Planning .

,

Para exibir formulários e dashboards de análise, clique em Financials

depois em Análise

e, por fim, explore os dados usando as guias verticais.

Análise de Formulários e Instruções
Você pode examinar todos os formulários e dashboards disponíveis relacionados a
seus dados financeiros, bem como as instruções dos formulários, caso o
administrador as tenha fornecido.

Clique em Análise

e, em seguida, clique em Formulários

.

Análise de Dados do Workforce, do Projects e do Capital
Se tiver integrado o Financials ao Workforce, ao Projects ou ao Capital, veja um
resumo dos dados com roll-up.

1.

Clique em Análise

e, em seguida, clique em Formulários

.
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2.

Selecione Resumo do Financials Integration, Resumo da Integração do Balanço
Geral ou Resumo da Integração Direta do Fluxo de Caixa.

3.

No menu Ações, selecione Roll-up para enviar os dados do Workforce e do Capital para
o Financials.

4.

Revise os dados que foram enviados do Workforce, Projects ou Capital:
•

Resumo do Financials Integration
–

Dados de salário do Workforce na coluna Detalhe da Força de Trabalho.

–

Despesa e receita do Projects na coluna Detalhe do Projeto.

–

Depreciação, amortização e outras despesas do Capital na coluna Detalhe de
Capital.

•

Resumo da Integração do Balanço Geral — Contas que afetam o balanço geral
são enviadas do Capital ou do Projects para o Financials.

•

Resumo da Integração Direta do Fluxo de Caixa — Contas que afetam o fluxo de
caixa são enviadas do Capital ou do Projects para o Financials.
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Como Trabalhar com o Workforce
Consulte Também:
•

Visão Geral da Tarefa

•

Definição de Variáveis de Usuário

•

Gerenciamento de Despesas de Remuneração

•

Gerenciamento de Despesas Não Relacionadas a Remuneração

•

Planejamento Estratégico da Força de Trabalho

•

Gerenciamento de Dados Demográficos

•

Análise de Despesas da Força de Trabalho

•

Análise da Utilização do Projeto

Visão Geral da Tarefa
Examine as tarefas que você executará no Workforce. Em geral, você executará as tarefas
nesta ordem:
1.

Antes de criar ou atualizar planos e previsões, execute estas regras de negócios:
Sincronizar Padrões e Calcular Remuneração.
Acesse essas regras de negócios em Planejamento de Remuneração, Gerenciar
Funcionários e Funcionários Existentes.

2.

Configure as variáveis de usuário.
Consulte Definição de Variáveis de Usuário.

3.

Examine ou insira os pressupostos e os padrões de força de trabalho. O administrador
poderá ter configurado pressupostos iniciais.
Use Planejamento de Remuneração, depois Pressupostos e Padrões.

4.

Atualize os detalhes da força de trabalho.
Consulte a tabela a seguir.

5.

Execute a regra de negócios Calcular Remuneração novamente para recalcular os
valores.

6.

Examine os dashboards e as análises.

7.

Gere relatórios de dados usando mapas de dados.

Nota:
É possível que você não veja todos os recursos descritos nesta seção,
dependendo do que o administrador tiver habilitado.
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Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, o Mês
não representa um mês civil, mas o período definido no calendário de 13
períodos.

Para começar, clique em
Tabela 4-1
Tarefas

e depois selecione um componente.

Tarefas do Workforce
Execute Estas Tarefas
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Mais Informações

Veja uma visão geral
Gerenciamento de Despesas
dos dados de
de Remuneração
remuneração
Gerencie novas
contratações e os
funcionários existentes
Gerencie detalhes do
funcionário
Transfira funcionários
de uma entidade para
outra
Defina pressupostos de
força de trabalho (por
exemplo, horas
trabalhadas por dia)
Defina a base salarial
(por exemplo, anual) e a
taxa para Faixas
Salariais
Defina padrões para
salário, ganhos
adicionais, benefícios e
impostos
Exiba o total de
despesas não
relacionadas a
remuneração
Insira ou atualize as
despesas não
relacionadas a
remuneração

Gerenciamento de Despesas
Não Relacionadas a
Remuneração
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Tabela 4-1
Tarefas

(Cont.) Tarefas do Workforce
Execute Estas Tarefas
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Mais Informações

Defina alvos para o
Planejamento Estratégico da
número de funcionários Força de Trabalho
por cargo
Defina a taxa de
desgaste por ano
Defina drivers de
número de funcionários
estratégico por ano
Defina taxas de driver
de número de
funcionários estratégico
por cargo
Veja um resumo do
Gerenciamento de Dados
número de funcionários Demográficos
por dado demográfico
Consulte as despesas da
força de trabalho por
dado demográfico
Atribua dados
demográficas a
funcionários ou cargos
Veja um resumo do
Análise de Despesas da Força
número de funcionários de Trabalho
e do FTE (equivalente
de tempo integral) em
um dashboard
Analise as tendências de
remuneração ao longo
do tempo
Exiba o número de
funcionários e as
despesas por conjunto
de habilidades
Veja uma visão geral de
utilização e equipe, com
base nos funcionários
existentes para
contratações
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Tabela 4-1

(Cont.) Tarefas do Workforce

Tarefas

Execute Estas Tarefas

Mais Informações

Se tiver integrado o
Análise da Utilização do
Workforce ao Financials,
Projeto
examine dashboards e
formulários que mostram:
•
Visão geral de utilização
e equipe.
•
Requisito FTE entre
projetos.
•
Requisito FTE por
projeto.
•
Utilização do
funcionário. Você
também pode reatribuir
funcionários a projetos,
conforme necessário
•
Atribuições do
funcionário.

Vídeo
Sua Meta
Saiba como inserir dados no Workforce.

Assista a este Vídeo
Inserção de Dados de Planejamento
no Workforce para Oracle Enterprise Planning
Cloud.

Definição de Variáveis de Usuário
Cada planejador deve definir as variáveis descritas a seguir.
1.

Na página inicial, clique em Ferramentas, Preferências do Usuário e em
Variáveis de Usuário.

2.

Configure estas variáveis de usuário:
•

Entidade

•

Cenário

•

Versão

•

Moeda de Relatório

•

Anos

No Financials, defina estas variáveis de usuário para a dimensão Conta:
•

Para a variável Conta de Despesa, selecione a conta pai com as contas que
você deseja ver nos formulários, como OFS_Total Expenses.

•

Para a variável Drivers de Despesa, selecione OFS_Expense Drivers for
Forms.

•

Se Revisões de Orçamento for habilitado, configure a variável Grupo de
Contas.
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A variável do usuário Grupo de Contas filtra o conjunto de contas que aparece nos
formulários para Revisões de Orçamento, como Orçamento Aprovado Atual e
Orçamento Líquido Atual. Por exemplo, você pode selecionar contas de despesa,
receita, passivo ou ativo ou o total de todos os tipos de conta, dependendo de suas
necessidades.
Para Finanças, se estiver trabalhando com Revisões de Orçamento, o Formato de
Data para Exibição deverá ser definido como aaaa-MM-dd. Na página inicial, clique em
Ferramentas, em Preferências do Usuário e clique em Exibição.
O Capital, o Workforce e o Projects têm as suas próprias variáveis dinâmicas (definidas com
a opção Usar Contexto), as quais permitem que as variáveis de usuário sejam usadas no
Ponto de Vista. Com variáveis dinâmicas, o valor da variável de usuário é alterado
dinamicamente com base no contexto do formulário, e os usuários não precisam definir o
valor padrão.

Gerenciamento de Despesas de Remuneração
Antes de atualizar as informações relacionadas ao funcionário, você poderá examinar as
tendências e os resumos de despesas atuais clicando ou tocando em Remuneração e, em
seguida, em Visão Geral.

Gerenciamento de Requisições de Contratação
Uma requisição de contratação adiciona despesas simuladas ao orçamento da força de
trabalho até que alguém seja contratado para preencher a requisição. Quando um
funcionário é contratado para preencher a requisição, as despesas simuladas são
transferidas para o funcionário contratado e associadas a ele.
A funcionalidade de requisição de contratação estará disponível se estes recursos do
Workforce estiverem habilitados:
•

Tipo de granularidade: Funcionário ou Funcionário e Cargo

•

Opção Novas Contratações em Gerenciamento da Força de Trabalho

Quando as demandas da força de trabalho excederem o número de funcionários disponíveis,
a funcionalidade de Novas Contratações poderá ser usada para:
•

Adicionar uma requisição de contratação para ser preenchida por um funcionário

•

Alterar o status de uma requisição de contratação

•

Associar uma requisição de contratação a um funcionário

•

Remover requisições de contratação

•

Calcular as despesas de remuneração resultantes

O Workforce fornece inicialmente 100 Requisições de Contratação de Novos Funcionários
em branco; você poderá usar essas requisições e adicionais outras quando necessário. Para
adicionar uma requisição de contratação, use Planejamento de Remuneração, Gerenciar
Funcionários e Adicionar Requisição de Contratação em Ações. (Use a mesma
sequência para as outras opções de requisição de contratação.)
Quando uma requisição é preenchida com a contratação de um funcionário, ela é associada
ao funcionário. O valor de FTE reconciliado é igual ao valor de FTE da Requisição de
Contratação. Em outras palavras, o FTE e o número de funcionários da requisição de
contratação são reduzidos e atribuídos ao funcionário associado.
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Para associar uma requisição de contratação a um funcionário:
1.

Adicione uma requisição de contratação, se necessário.
Consulte Como Adicionar Novas Requisições de Contratação.

2.

Associe o funcionário à requisição de contratação.
Essa ação transfere o FTE/número de funcionários para o funcionário associado
existente. As propriedades FTE Reconciliado e Número de Funcionários
Reconciliado da requisição de nova contratação são preenchidas. Consulte
Contratação de Funcionários.

3.

Depois que o FTE disponível da requisição de contratação for atribuído ao
funcionário associado, você poderá remover a requisição porque ela não
contribuirá mais para as despesas de remuneração da força de trabalho.

Como Adicionar Novas Requisições de Contratação
Quando as demandas da força de trabalho excederem o número de funcionários
disponíveis, você poderá adicionar requisições de contratação para serem
preenchidas pelos funcionários: Você pode criar várias requisições ao mesmo tempo,
definir o FTE, o tipo de funcionário, o período e o salário deles.
Para obter uma visão geral, consulte Gerenciamento de Requisições de Contratação.

Nota:
Este tópico se aplica somente às opções de granularidade Funcionário e
Funcionário e Cargo.

Para adicionar requisições de contratação:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração, Gerenciar Funcionários e, por fim,
em Novas Contratações.

2.

Clique em Ações e depois em Adicionar Requisições de Contratação.

3.

Em Detalhes da Requisição, defina estes aspectos e depois clique em Próximo:

4.

•

Número de requisições que você está adicionando

•

Valor FTE para cada

•

Tipo de Funcionário (por exemplo, Regular, Contratado ou Temporário)

Para Informações do Calendário, selecione o Ano Inicial e o Mês Inicial para
definir quando os gastos da requisição deverão ser incluídos em cálculos de
despesas. Em seguida, clique em Próximo.
Em um aplicativo de 13 períodos, Mês não representa um mês civil, mas o
período definido no calendário de 13 períodos.
Opcionalmente, selecione Ano Final e Mês Final se souber a data final de um
funcionário. A especificação de um período final é útil principalmente para
funcionários temporários; dessa forma, você não precisa planejar sua partida
usando a regra Início do Plano. Os cálculos das suas despesas da força de
trabalho começarão e terminarão nas respectivas datas iniciais e finais. Note que,
se você usar a opção de período final, deverá selecionar o ano e o mês finais.
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5.

6.

Em Opções de Cargo e Salário, selecione:
•

A qual Cargo a requisição se refere

•

A qual Código do Sindicato a requisição se refere

•

A opção para definir o salário da requisição:
–

Padrões de Salário: selecione o salário com base nos padrões de salário, que
são definidos na guia Padrões do Planejamento de Remuneração.

–

Base e Índice Salarial: selecione para inserir diretamente o índice salarial (por
exemplo, 6000) e a base salarial (por exemplo, Mensal).

–

Faixa Salarial: selecione para definir o salário escolhendo uma faixa salarial.
Seu administrador importa faixas salariais, e você define os padrões das novas
contratações selecionando Planejamento de Remuneração, Pressuposições
e depois Faixas Salariais.
Se você não selecionar uma opção salarial, serão usados os padrões de salário.
A seleção de Base e Índice Salarial ou Faixa Salarial substitui quaisquer
atribuições padrão de salário.

Clique em Iniciar.
Os Ganhos Adicionais, os Benefícios, os Impostos, o número de funcionários e assim
por diante são calculados para as requisições especificadas durante o intervalo de
tempo especificado.

Se necessário, você poderá alterar mais tarde o Índice Salarial, a Base Salarial, a Faixa
Salarial, o Status ou o período final de uma requisição de contratação que tenha adicionado.
Consulte Atualização de Requisições de Contratação. Para atualizar o salário depois que o
TBH for associado a um funcionário contratado, consulte Atualização da Remuneração do
Funcionário.

Atualização de Requisições de Contratação
Depois de adicionar uma requisição de contratação, você poderá alterar a descrição do
status, o salário e o período dela. Você também pode remover uma requisição.

Nota:
Para remover uma requisição, siga a Etapa 1 abaixo e depois selecione a
engrenagem Ações. Em seguida, selecione Remover Requisição de
Contratação. Quando uma requisição for excluída, o FTE/número de funcionários
e as despesas de remuneração associadas a ela não serão mais incluídos nos
cálculos.

Para atualizar uma requisição de contratação:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração, Gerenciar Funcionários e, por fim, em
Novas Contratações.

2.

Selecione uma requisição para atualizar.

3.

Clique na engrenagem Ações e depois selecione Alterar Requisição.

4.

Em Alteração da Requisição, selecione a opção que se aplica e depois clique em
Próximo:
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5.

6.

•

Status — Selecione para definir uma descrição informacional para a
requisição: Nova, Ativa, Aprovada, Não Aprovada, Suspensa ou Fechada.

•

Salário — Selecione para atualizar a base salarial, o índice salarial ou a faixa
salarial da requisição. Passe para a Etapa 5.

•

Ampliar Calendário — Selecione para alterar a data final da requisição. Os
cálculos das despesas da força de trabalho de uma requisição começam e
terminam com as respectivas datas iniciais e finais. Passe para a Etapa 6.

•

Reduzir Calendário — Passe para a Etapa 7.

Para atualizar o salário associado à requisição:
a.

Selecione o Ano e o Período Inicial para definir a data efetiva das suas
atualizações.

b.

Selecione a opção para definir o salário:
•

Padrões de Salário — Selecione o salário com base nos padrões de
salário, que são definidos na guia Padrões do Planejamento de
Remuneração.

•

Base e Índice Salarial — selecione para inserir diretamente o índice
salarial (por exemplo, 6000) e a base salarial (por exemplo, Mensal).

•

Faixa Salarial — selecione para definir o salário escolhendo uma faixa
salarial. Seu administrador importa faixas salariais, e você define os
padrões das novas contratações selecionando Planejamento de
Remuneração, Pressuposições e depois Faixas Salariais.
Se você não selecionar uma opção salarial, serão usados os padrões de
salário. A seleção de Base e Índice Salarial ou Faixa Salarial substitui
quaisquer atribuições padrão de salário.

Para ampliar o período da requisição:
a.

Em Copiar Propriedades de, selecione o mês a ser usado como a base das
propriedades de requisição a serem copiadas para o intervalo ampliado. Essa
opção permite que você transfira para o intervalo ampliado aspectos como
FTE, Status, Tipo de Funcionário e Tipo de Pagamento.

b.

Selecione Ano Final e Mês Final.
Com a especificação de um mês final e um ano final, você não precisa
planejar a partida usando a regra Início do Plano. Note que você deverá
selecionar o ano e o mês finais.

7.

Para reduzir o período da requisição, selecione Ano Final e Mês Final.
Selecione o ano e o mês finais.

8.

Clique em Iniciar.
Os Ganhos Adicionais, os Benefícios, os Impostos, o número de funcionários e
assim por diante são calculados para as requisições especificadas durante o
intervalo de tempo especificado.

Atualização da Remuneração do Funcionário
Dependendo da granularidade do seu aplicativo, em Detalhes do Funcionário, é
possível atualizar informações como Salário, Classificações de Desempenho, FTE,
Tipo de Funcionário, Código do Sindicato e Dados Demográficos.
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Dica:
Você também pode atualizar e processar rapidamente dados sobre vários
funcionários existentes. Consulte Atualização de Vários Detalhes de Jobs e
Funcionários.

Para exibir e atualizar a remuneração do funcionário:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração

e em Detalhes do Funcionário

.
2.

Para atualizar o salário de um funcionário, selecione o funcionário no PDV e depois:
a.

Clique na engrenagem Ações e depois clique em Alterar Detalhes Existentes.

b.

Em Alterar Funcionário, selecione Salário e depois clique em Próximo.

c.

Selecione o Ano e o Período Inicial como a data efetiva para o salário atualizado.

d.

Em Opções de Salário, selecione:

e.

•

Padrões de Salário: selecione o salário com base nos padrões de salário, que
são definidos na guia Padrões do Planejamento de Remuneração.

•

Base e Índice Salarial: selecione para inserir diretamente o índice salarial (por
exemplo, 6000) e a base salarial (por exemplo, Mensal).

•

Faixa Salarial: selecione para definir o salário escolhendo uma faixa salarial.
Seu administrador importa faixas salariais, e você define os padrões das novas
contratações selecionando Planejamento de Remuneração, Pressuposições
e depois Faixas Salariais.
Se você não selecionar uma opção salarial, serão usados os padrões de salário.
A seleção de Base e Índice Salarial ou Faixa Salarial substitui quaisquer
atribuições padrão de salário.

Clique em Iniciar.
O salário do funcionário é calculado durante o intervalo de tempo que você
especificou.

Atualização de Vários Detalhes de Jobs e Funcionários
Para atualizar e processar rapidamente os dados sobre vários funcionários ou cargos
existentes e depois processar os dados atualizados no Workforce, você pode usar os
formulários de Atualização em Massa.
Usar esses formulários permite revisar e editar rapidamente informações depois que os
dados são carregados. Projetado para excelente eficiência de processamento, cada
formulário é associado a uma regra Groovy que processa apenas os dados alterados. O
formulário que você usa depende do tipo de dados que está atualizando.
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Você pode alterar propriedades existentes ou adicionar um novo registro e depois
aplicar as atribuições padrão configuradas. Você pode alterar propriedades existentes
ou adicionar um novo registro e depois substituir índices e atribuições padrão
configuradas. Depois de modificar o salário, você pode aplicar novamente as
atribuições padrão configuradas para benefícios, ganhos adicionais e impostos. Você
pode substituir as atribuições padrão e depois aplicar os padrões configurados.
Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como atualizar informações de
funcionários e cargos e depois processar os
Execução de Atualizações em Massa de
dados atualizados.
Funcionários e Jobs no Oracle Enterprise
Planning Cloud

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar
com o aprendizado de um tópico.
Sua Meta

Saiba como

Esse tutorial de 45 minutos mostra como
atualizar e processar dados em vários
Execução de Atualizações em
funcionários ou cargos existentes e, em
Massa de Funcionários e Cargos
seguida, processar os dados atualizados no
Workforce usando formulários de
Atualização em Massa.

Para fazer alterações rapidamente em padrões de entidade, jobs e funcionários
existentes:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração

e em Atualização em Massa

.
2.

Selecione o formulário mais adequado à sua situação:

Nota:
Cada opção de granularidade (Funcionário, Job ou Funcionário e Job)
dá suporte aos formulários e regras Groovy a seguir. No entanto, o
modelo Funcionário dá suporte apenas à atualização de funcionários, e
o modelo Job dá suporte apenas à atualização de jobs.
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Tabela 4-2

Formulários para Fazer Atualizações em Massa

Seu Objetivo

Usar este Formulário/Guia

•

Atribuir padrões de
entidade atualizados
para benefícios, taxas e
ganhos adicionais, com
base nos detalhes do
motivador de
funcionário ou job
Atualizar propriedades
do funcionário,
propriedades do job ou
informações
relacionadas ao salário
Calcular os componentes
não relacionados ao
salário com base na
definição dos
componentes no
Assistente Benefícios e
Impostos

Processar Dados e
Processar Dados
Sincronizar Padrões
Incrementais com
Quando você faz atualizações Sincronizar Padrões
neste formulário:

Atualizar, adicionar ou
remover um benefício,
uma taxa ou um ganho
adicional existente
Atualizar propriedades
do funcionário ou
propriedades do job
Calcular os componentes
não relacionados ao
salário com base na
definição dos
componentes no
Assistente Benefícios e
Impostos

Processar Dados
Processar Dados
Atualizados
Incrementais com
Quando você faz atualizações Sincronizar Definição
neste formulário:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Regra Groovy Executada no
Salvamento

As atualizações são
copiadas para todos os
períodos futuros no
Intervalo de Ano.
Aplica os padrões de
entidade com a definição
de componente e taxas
no Assistente Benefícios
e Impostos.

As atualizações são
copiadas para todos os
períodos futuros no
Intervalo de Ano.
A remuneração é
calculada com base nas
taxas inseridas no
formulário.
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Tabela 4-2

(Cont.) Formulários para Fazer Atualizações em Massa

Seu Objetivo

Usar este Formulário/Guia

Regra Groovy Executada no
Salvamento

•

Atribuir padrões de
entidade atualizados
para benefícios, taxas e
ganhos adicionais com
base nos detalhes do
motivador de
funcionário ou job
alterando a opção
Processar para Sim para
os funcionários ou jobs
aos quais você deseja
aplicar os padrões de
entidade atualizados
Alterar o salário, a base e
a taxa para um
funcionário
Calcular os componentes
não relacionados ao
salário com base na
definição dos
componentes no
Assistente Benefícios e
Impostos

Sincronizar Padrões
Quando você atualiza
detalhes do salário para o
ano e mês selecionados no
PDV deste formulário:

Sincronizar Padrões
Incrementais

Aplicar alterações nas
informações de
componente (como
alterações de taxa,
frequência de
pagamento ou tipo de
valor máximo) para o
benefício, a taxa ou o
ganho adicional
alterando a opção
Processar para Sim dos
funcionários ou jobs
Atualizar, adicionar ou
remover um benefício,
uma taxa ou um ganho
adicional existente
Calcular os componentes
não relacionados ao
salário com base na
definição dos
componentes fornecidos
no Assistente Benefícios
e Impostos

Sincronizar Definições
Quando você altera as
atribuições de ganhos,
benefícios ou taxas, bem
como de opções e camadas
correspondentes:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

As atualizações são
copiadas para todos os
períodos futuros no
Intervalo de Ano.
Os padrões de entidade
são reaplicados e
recalculados com base
no salário modificado.

Sincronizar Definição
Incremental

As atualizações são
copiadas para todos os
períodos futuros no
Intervalo de Ano.
A remuneração é
recalculada com base na
definição de componente
e taxas no Assistente
Benefícios e Impostos.

Observações sobre os formulários Atualização em Massa:
•

A Oracle recomenda não alterar o Mês de Início para um mês posterior, pois
os cálculos persistem para despesas a partir do mês original, mesmo que o
novo mês seja exibido em Detalhes do Funcionário.

•

Formulários Processar Dados e Sincronizar Padrões e Processar Dados
Atualizados: Pelo menos uma interseção de Funcionário/Job deve existir no
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PDV para que você possa adicionar outra linha de Funcionário/Job aos formulários
usando a lista Selecionar Membro.

Alteração do Status do Funcionário
Para alterar o status de um funcionário:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração, depois em Gerenciar Funcionários e, por
fim, em Funcionários Existentes.

2.

Selecione o funcionário na linha e, engrenagem Ações, clique Alterar Detalhes
Existentes.

3.

Em Alterar Funcionário, selecione Status.

4.

Selecione as informações pertinentes, incluindo o novo status:

5.

•

Ativo — Todas as despesas de força de trabalho do funcionário serão incluídas nos
cálculos de força de trabalho.

•

Incapacidade Física — As despesas de força de trabalho do funcionário não serão
calculadas para o período especificado.

•

Licença — As despesas de força de trabalho do funcionário não serão calculadas
para o período especificado.

•

Maternidade — As despesas de força de trabalho do funcionário serão calculadas
de acordo com o Fator de Pagamento Parcial, definido nas pressuposições. O Fator
de Pagamento Parcial define o percentual de pagamento a ser aplicado ao salário
do funcionário. Para definir esse percentual nas pressuposições, clique em
Planejamento de Remuneração e, em seguida, em Pressuposições.

•

Sabática — As despesas de força de trabalho do funcionário não serão calculadas
para o período especificado.

Selecione o ano, o mês e a duração em meses do status. Também é possível adicionar
comentários.

Contratação de Funcionários
Quando contrata um funcionário, você associa-o a uma requisição de contratação existente.
Quando contrata um funcionário, você adiciona-o como membro à dimensão Funcionário.
Depois, associa-o a uma requisição de contratação (TBH), que atribui o FTE e o número de
funcionários ao aplicativo. (Para obter informações sobre requisições de contratação,
consulte Gerenciamento de Requisições de Contratação). Depois de reconciliar o novo
funcionário com uma requisição de contratação, você gerencia as informações de força de
trabalho do funcionário no formulário Funcionários Existentes.
Para associar um funcionário recém-contratado a uma requisição de contratação:
1.

Clique em Remuneração, Gerenciar Funcionários e, por fim, em Novas
Contratações.

2.

Clique na linha que contém a requisição de contratação a ser associada à nova
contratação. Em seguida, clique em Ações e depois em Associar Funcionário.
As despesas de remuneração de um novo funcionário são adicionadas aos totais. As
despesas de números de funcionários e remuneração para requisição de contratação
são apagadas.
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Planejamento da Demissão de Funcionários
Quando um funcionário pede demissão ou se desliga da empresa, para que as
despesas de remuneração associadas não sejam mais incluídas nos cálculos a partir
do mês de sua demissão, use a opção Planejar Demissão.
Para planejar a demissão de um funcionário:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração, depois em Gerenciar Funcionários
e, por fim, em Funcionários Existentes.

2.

Selecione o funcionário.

3.

Clique em Ações e, em seguida, em Planejar Demissão.

4.

Selecione a data e as informações pertinentes.
Por exemplo, selecione o mês, o ano, o motivo pelo qual o funcionário está saindo
da empresa e adicione comentários opcionais.

5.

Clique em Iniciar.
As despesas de força de trabalho do funcionário não são incluídas nos cálculos
começando com o mês da demissão.

Transferência de Funcionários
A transferência de um funcionário altera o departamento (ou entidade) em relação ao
qual suas despesas de remuneração são calculadas. Os gerentes transferem os
funcionários usando estes processos:
•

Transferência em Uma Etapa — Use a regra Transferir se você possuir as
entidades de origem e destino (ou seja, se tiver permissões de acesso para
ambas as entidades).

•

Transferência em Duas Etapas — Use as regras de Transferência Externa e
Transferência Interna se você não tiver permissões de acesso para as entidades
de origem e destino. A transferência em duas etapas oferece segurança. Por
exemplo, ela garante que os gerentes do Departamento A não possam ver os
dados dos membros do Departamento B se não tiverem permissões de acesso à
entidade Departamento B. Um funcionário deverá ser transferido de um
departamento e recebido no outro durante o mesmo mês.
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Nota:
•

Depois que um funcionário é transferido, a maior parte de seus dados é
apagada na origem a partir do mês de transferência. Código de Sindicato
Aplicável, Tipo de Funcionário, Tipo de Pagamento e Status
permanecerão, mas o Status será mostrado como Transferência Externa.
Quando o funcionário é transferido para o destino, o status é definido como
Ativo para o destino, e o salário do funcionário é calculado no destino.

•

É possível transferir um funcionário entre dimensões, entidades e jobs
personalizados em uma transferência de uma única etapa ou duas etapas. Ao
transferir um funcionário de uma origem para outra, selecione as dimensões de
destino e o mês para a transferência. Pelo menos, uma dimensão de destino
deve variar da origem, ou a transferência falhará. Use Detalhes Básicos para
selecionar dimensões relevantes. Clique em Detalhes Adicionais para
selecionar dimensões personalizadas. O mesmo vale para transferência de
números de funcionários nos modelos Somente Cargo.

•

No ano de transferência da origem, a maioria das propriedades do funcionário,
incluindo FTE e Número de Funcionários, é apagada, começando no mês da
transferência. Código de Sindicato Aplicável, Tipo de Funcionário, Tipo de
Pagamento e Status permanecerão, mas o Status será mostrado como
Transferência Externa.

•

Se o mês de transferência do funcionário for após o mês de mérito no ano da
transferência, as taxas de mérito serão copiadas da origem. Para os anos
subsequentes na entidade de destino, as taxas de mérito são calculadas com
base nas taxas de destino. Quando o funcionário não está ativo, a taxa de
mérito recomendada não é preenchida. Se o mês de transferência do
funcionário for anterior ao mês de mérito, as taxas de mérito serão copiadas do
destino.

•

As contas Pressuposto de FTE e Pressuposto de Número de Funcionários são
usadas para calcular valores e nunca devem ser usadas para geração de
relatórios. Use as hierarquias de conta FTE - Total e Total de Nº Funcionários
para todas as necessidades de relatório, pois elas refletem os valores precisos
com base nos pressupostos, transferências, abandonos, etc.

Para usar o processo de transferência de funcionários em duas etapas:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração, depois em Gerenciar Funcionários e, por
fim, em Funcionários Existentes.

2.

Clique na engrenagem Ações e, em seguida, em Transferência Externa.
A Transferência Externa faz com que o nome do funcionário seja exibido no formulário
Examinar Transferências Pendentes.

3.

Para transferir o funcionário para o departamento de destino, em Examinar
Transferências Pendentes, selecione o funcionário, depois Ações e Transferência
Interna.
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Dica:
A Oracle recomenda examinar as transferências pendentes antes de
aprovar um plano.

Gerenciamento de Cargos
Se o aplicativo for baseado na opção de granularidade do Cargo, você poderá usar a
regra Adicionar Cargo para adicionar cargos e a regra Alterar Salário para alterar o
salário dos cargos. As alterações entram em vigor a partir do período e do mês que
você especificar.

Dica:
Quando você atualiza dados em um formulário, para recalcular as despesas,
clique na engrenagem Ações e depois execute a regra Calcular
Remuneração do Cargo. Por exemplo, se você alterar o status de um
cargo, analise o FTE desse cargo e depois execute Calcular Remuneração
do Cargo.

Adição de Cargos
Você poderá adicionar cargos e definir as respectivas propriedades se o aplicativo for
baseado na opção de granularidade do Cargo.
Para adicionar cargos:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração e depois em Gerenciar Cargos.

2.

Especifique o PDV.

3.

Clique na engrenagem Ações e depois selecione Adicionar Cargos.

4.

Em Detalhes do Cargo:
•

Em Cargo, clique no Seletor de Membros e depois selecione a posição.

•

Insira o equivalente de período integral no FTE.

•

Insira o número de funcionários Regulares, Contratados e Temporários do
cargo.

•

Clique em Próximo.

5.

Em Informações de Calendário, selecione o Ano de Início e o Mês de Início do
cargo e depois clique em Próximo.

6.

Em Tipo de Pagamento, Conjunto de Habilidades e Opções de Salário,
selecione estas opções:
•

Tipo de Pagamento — Por exemplo, Isento ou Não Isento

•

Conjunto de Habilidades — Por exemplo, Java ou Gerenciamento

•

Opções de Salário:
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–

Padrões de Salário: selecione para definir o salário com base nos padrões
salariais e depois clique em Iniciar.
Os padrões salariais são definidos na guia Padrões do Planejamento de
Remuneração.

–

Base e Índice Salarial: selecione esta opção e depois clique em Próximo para
informar diretamente a Índice Salarial (por exemplo, 6000) e selecione a Base
Salarial (por exemplo, Mensal). Clique em Iniciar.

–

Faixa Salarial: escolha esta opção para definir o salário selecionando uma faixa
salarial e depois clique emPróximo para definir a faixa. Clique em Iniciar.
A seleção de Faixa Salarial ignora as atribuições padrão e, em vez delas, usa
as Faixas e a Base de Índice Salarial no membro da Entidade level 0 específico
ou no membro da Entidade Pressuposições Intercompanhias. As faixas salariais
são definidas na guia Pressuposições do Planejamento de Remuneração.

Uma mensagem confirma que você adicionou o cargo com êxito. As despesas do cargo são
calculadas a partir do mês e do ano de início especificados.

Nota:
Como os cargos são membros da dimensão Cargo, não é possível remover um
cargo usando a interface do Workforce. Em vez disso, o administrador pode excluir
o membro do cargo usando o Editor de Dimensões. Alternativamente, você poderia
redefinir a finalidade de um cargo existente.

Alteração do Salário de um Cargo
Se o aplicativo for baseado na opção de granularidade do Cargo, você poderá alterar o
salário dos cargos e especificar em qual período e ano a alteração deve ser válida. Para
isso, use a regra Alterar Salário.
Para alterar o salário de um cargo:
1.

Selecione Remuneração e depois Gerenciar Cargos.

2.

Especifique o PDV e clique no cargo a ser alterado.

3.

Clique na engrenagem Ações e depois selecione Alterar Salário.

4.

Em Opções de Salário:
•

No Seletor de Membros Ano, selecione o ano efetivo da alteração.

•

No Seletor de Membros Período Inicial, selecione o mês ou o período efetivo da
alteração.

•

Em Opções de Salário, selecione como definir o salário:
–

Padrões de Salário: defina o salário com base nos padrões salariais e depois
clique em Iniciar.

–

Base e Índice Salarial: selecione esta opção e depois clique em Próximo para
informar diretamente a Índice Salarial (por exemplo, 6000) e selecione a Base
Salarial (por exemplo, Mensal). Clique em Iniciar.

–

Faixa Salarial: escolha esta opção para definir o salário selecionando uma faixa
salarial e depois clique emPróximo para definir a faixa. Clique em Iniciar.
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A seleção de Faixa Salarial ignora as atribuições padrão e, ao invés
delas, usa as Faixas e a Base de Índice Salarial no membro da Entidade
level0 específico ou no membro da Entidade Pressuposições
Intercompanhias.
As faixas salariais são definidas na guia Pressuposições do
Planejamento de Remuneração.
Uma mensagem confirma que você alterou o salário do cargo com êxito. As despesas
são calculadas para o cargo a partir do mês e do ano de início especificados.

Planejamento de Taxas de Mérito
Os aumentos da taxa de mérito são adicionados aos cálculos salariais. Você pode
planejar taxas de mérito para funcionários usando estes métodos:
•

Com base na classificação de desempenho do funcionário, por exemplo, Atende
às Expectativas, Supera as Expectativas ou Nenhum Mérito. (O administrador
pode criar ou importar as classificações de desempenho.)

•

Ao definir as taxas percentuais padrão por entidade no membro Mérito Padrão.
Se a classificação de desempenho não for definida para um funcionário (é
possível definir e exibir as classificações de desempenho no formulário Detalhes
do Funcionário) ou se você desejar planejar taxas de mérito em um nível mais
genérico, será possível definir taxas percentuais padrão para aumento de mérito
por entidade. O aumento de mérito para o ano está incluído nos cálculos do
salário base do ano em questão e é transferido para o salário base dos anos
subsequentes.
Esse método é especialmente útil quando os gerentes ainda não têm informações
de desempenho, por exemplo, ao planejar os aumentos de mérito para anos
futuros. Para simplificar o planejamento quando as taxas de mérito são as
mesmas entre as entidades, você também pode copiar taxas de mérito de uma
entidade para outra usando a regra Copiar Taxas de Mérito.

Para definir taxas de mérito:

1.

Clique em

2.

Clique em Pressuposições e em Taxas de Mérito.

3.

Nos links de Ponto de Vista, selecione o Cenário, a Versão e a Entidade.

4.

Defina as taxas de mérito usando o método de sua preferência:

.

•

Na linha de classificação de desempenho, insira a taxa da porcentagem de
mérito.

•

Se nenhuma classificação de desempenho for definida, informe a taxa da
porcentagem de mérito na linha Mérito Padrão. Esse valor será usado nos
cálculos salariais somente se a classificação de desempenho estiver em
branco.
Opcional: Para copiar as taxas de mérito de uma entidade para outra,
execute a regra Copiar Taxas de Mérito do menu Ações. Na solicitação da
regra, selecione o membro entidade pai ou filho cuja taxa de mérito você
deseja copiar e o membro de nível 0 de destino no qual copiar a taxa. A
seleção de um membro pai de origem permite enviar as taxas de mérito com
facilidade. Mesmo depois que você tiver copiado uma taxa de mérito para
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outra entidade, ainda será possível substituir a taxa no formulário Taxas de Mérito.

Nota:
As taxas de mérito devem ser definidas no nível de entidade de nível 0,
sejam elas baseadas na classificação de desempenho, sejam no membro
Mérito Padrão. Se os gerentes informarem taxas de mérito no membro
Pressuposições (Nenhuma Entidade) da empresa, as taxas não entrarão
em vigor até que sejam copiadas ou adicionadas aos membros filho de
nível 0 específicos de Entidade - Total. Os proprietários de entidade
individual podem usar a regra Copiar Taxas de Mérito e modificar as
taxas se necessário.
5.

Clique em Ações e em Sincronizar Definição de Componente.
Executar essa regra recalcula os limites de imposto que podem mudar como
consequência dos aumentos por mérito dos funcionários.

Cálculo de Despesas de Remuneração
Sempre que você atualizar os dados no Workforce, para recalcular as despesas, será
necessário executar a regra Calcular Remuneração. Clique em Ações e, em seguida, em
Calcular Remuneração.

Nota:
Se você receber uma mensagem de erro sobre dados inválidos ao executar uma
regra de negócios, consulte Solução de problemas de uma mensagem de erro de
uma regra.

Sincronização de Padrões
Você deve executar a regra de negócios Sincronizar Padrões quando padrões de entidade
forem adicionados ou quando padrões existentes forem alterados. A execução da regra
Sincronizar Padrões envia as informações atualizadas de configuração para que os
cálculos de formulários se baseiem nessas informações.
Para executar Sincronizar Padrões, selecione Ações, depois Regras de Negócios e
depois Sincronizar Padrões. Se você iniciar Sincronizar Padrões usando o menu de
contexto, deverá usá-la para a combinação selecionada de funcionário-cargo.
Se você quiser executar a regra de negócios para:
•

Apenas uma pessoa. Realce a linha que contém o nome da pessoa e depois execute a
regra de negócios.

•

Várias pessoas. Ou, para selecionar a dimensionalidade com uma solicitação de tempo
de execução, realce uma linha em branco e execute a regra de negócios.
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Nota:
Quando uma faixa salarial, benefícios, impostos ou ganhos adicionais
existentes são atualizados, para enviar as definições atualizadas para
funcionários e cargos, execute a regra de negócios Sincronizar Definição
de Componente. Essa regra de negócios não atualiza os padrões de
entidades.

Nota:
Depois que os novos dados forem importados, execute a regra de negócios
Processar Dados Carregados a fim de copiar os dados para os períodos
necessários no intervalo de anos do planejamento. A execução dessa regra
de negócios copia as informações das variáveis de substituição &CurYr e
&CurMnth.

Dica:
Para atualizar e processar rapidamente os dados sobre vários funcionários e
jobs existentes, você pode usar os formulários Atualização em Massa.
Cada formulário é associado a uma regra do Groovy que processa apenas
os dados alterados. Consulte Atualização de Vários Detalhes de Jobs e
Funcionários.

Nota:
Se você receber uma mensagem de erro sobre dados inválidos ao executar
uma regra de negócios, consulte Solução de problemas de uma mensagem
de erro de uma regra.

Solução de problemas de uma mensagem de erro de uma regra
Para facilitar seu trabalho com dados, o Workforce usa amplamente listas suspensas
Smart List. As Smart Lists definidas com a propriedade Criar a Partir de Membros
usa dados de texto (os nomes dos membros), e não o ID numérico das Smart Lists.
Se uma Smart List no seu aplicativo tiver indevidamente dados numéricos ou se
estiver faltando dados nela, você receberá uma mensagem de erro quando executar
uma regra de negócios predefinida, como Processar Dados Carregados ou
Sincronizar Padrões.
Para encontrar e corrigir valores incorretos na Smart List:
1.

Clique em Planejamento de Remuneração e depois em Padrões.

2.

Revise os padrões da Entidade nas guias Salário, Ganhos Adicionais,
Benefícios e Impostos.
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Verifique se existem dados inválidos (dados numéricos, em vez de dados de texto)
relacionados a propriedades e remuneração do funcionário.
3.

Para assegurar que não existam valores inválidos na Smart List na combinação de
funcionário e cargo, clique na guia Validar

.

Se houver dados numéricos em uma Smart List, seu administrador poderá resolver esse
problema recarregando os dados dessa combinação de funcionário e cargo ou
adicionando o membro que está faltando na hierarquia. Depois, você poderá selecionar
esse membro na lista suspensa Smart List. Ou poderá selecionar outro valor de Smart
List que atenda às suas necessidades.

Gerenciamento de Despesas Não Relacionadas a
Remuneração
Gerencie despesas não relacionadas a remuneração, como despesas de treinamento ou

viagem, usando Outras Despesas

.

•

Para exibir um resumo das despesas, clique em Resumo.

•

Para adicionar ou atualizar despesas não relacionadas à remuneração, clique em
Despesas Não Relacionadas à Remuneração.

Planejamento Estratégico da Força de Trabalho
O Planejamento Estratégico da Força de Trabalho ajuda a garantir que você tenha os
conjuntos de habilidades e o número de funcionários adequados à estratégia de longo prazo
da organização. Conduzido geralmente pelos departamentos de Recursos Humanos, o
planejamento estratégico costuma ser realizado levando em consideração os próximos dois
a dez anos e considera fatores como:
•

Taxas de desgaste, incluindo idades de aposentadoria

•

Novas linhas de produto ou tecnologias que exigem certos conjuntos de habilidades e
determinado número de funcionários

•

Os cargos mais críticos que exigem o foco na retenção

O Planejamento Estratégico da Força de Trabalho converte a estratégia corporativa de
longo prazo em planos de execução garantindo que ela seja apoiada pela força de trabalho
certa. Ele permite prever, de maneira regular e proativa, as tendências e necessidades
futuras da força de trabalho.

Para analisar os requisitos de força de trabalho no futuro, clique em
informe os requisitos de força de trabalho previstos:
•

. Em seguida,

Planejamento Estratégico de Funcionários: Defina alvos futuros para o número de
funcionários, regulares e afastados.

4-21

Capítulo 4

Gerenciamento de Dados Demográficos

•

Taxa de Desgaste do Número de Funcionários Estratégico: Defina a taxa de
desgaste de destino para cada cargo.

•

Driver de Número de Funcionários Estratégico: Insira o driver do número de
funcionários para o planejamento da demanda de número de funcionários
estratégico

•

Taxa de Driver do Número de Funcionários Estratégico: Insira a taxa de driver
do número de funcionários para o planejamento da demanda de número de
funcionários estratégico.

Gerenciamento de Dados Demográficos
Os dados demográficos descrevem os atributos do funcionário exclusivos de cada
indivíduo, como Etnia, Gênero, Religião, Status de Veterano, Nível Educacional
Máximo e Faixa Etária. A análise dos dados demográficos pode ajudar a:
•

Garantir um processo de contratação justo

•

Detectar novos talentos à medida que os funcionários mais velhos se aposentam

•

Examinar quantos funcionários e quais conjuntos de habilidades os projetos
futuros exigirão

Para exibir e atualizar os dados demográficos, por exemplo, para definir um atributo
para um novo funcionário, clique em Dados Demográficos. Em seguida:
•

Para ver um resumo gráfico do número de funcionários com base na demografia,
clique em Visão Geral do Número de Funcionários.

•

Para ver um resumo gráfico das despesas da força de trabalho com base nos
dados demográficos, clique em Visão Geral de Despesas da Força de
Trabalho.

•

Para definir dados demográficos por funcionário ou cargo, clique ou toque em
Dados Demográficos dos Funcionários.
Para assegurar cálculos corretos nos dashboards, no formulário Dados
Demográficos por Funcionário, você pode selecionar qualquer membro
demográfico, inclusive o membro Dados Demográficos Não Especificados. No
entanto, evite selecionar um membro No_<demographic_member_name>; por
exemplo Sem Nível Educacional Máximo, Sem Faixa Etária ou Sem Sexo.

Nota:
O administrador configura os dados demográficos rastreados pela
organização.

Análise de Despesas da Força de Trabalho
O Workforce fornece dashboards predefinidos para mostrar uma visão geral do
número de funcionários, da remuneração, das tendências, dos conjuntos de
habilidades etc. Nos dashboards, é possível fazer drill para os dados detalhados
clicando ou tocando em links. Também é possível realizar uma análise what-if de
diversas maneiras. Por exemplo, você pode alterar um valor na grade e ver o efeito
imediato no gráfico.
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Para acessar um dashboard de análise, no Workforce, clique em Análise
explore os dados apresentados nas guias verticais.

e

Análise da Utilização do Projeto
Se você tiver habilitado a integração entre o Workforce e o Projects, o componente Análise

de Utilização
do Projects fornecerá dashboards e formulários de análise
predefinidos que mostram as métricas da força de trabalho.
Vídeo
Sua Meta
Saiba como analisar a utilização de
funcionários em projetos.

Assista a este Vídeo

Análise da Utilização de Funcionários no Oracle
Enterprise Planning Cloud

1.

Para analisar a utilização do projeto, na página inicial, clique em Workforce, depois
clique em Análise e, em seguida, clique na guia Utilização de Projeto.

2.

No menu Ações, clique em Agregar.

3.

Clique nas guias horizontais para examinar os dashboards e obter informações sobre o
seguinte:
•

Visão geral de utilização e equipe.

•

Requisito FTE entre projetos.

•

Utilização do funcionário. Você também pode reatribuir funcionários a projetos,
conforme necessário

•

Requisito FTE por projeto.

•

Utilização do funcionário.

•

Atribuições do funcionário.
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Como Trabalhar com o Projects
Consulte Também:
•

Visão Geral da Tarefa

•

Integração de Projetos do EPM Planning ao Project Management

•

Definição de Variáveis do Usuário

•

Como Adicionar Projetos e Inserir Detalhes do Projeto

•

Como Inserir Pressupostos do Projeto

•

Planejamento de Despesas

•

Planejamento de Receita

•

Capitalização de Projetos

•

Execução das Regras do Projeto

•

Uso da Previsão Contínua com o Projects

•

Como Preparar Dados de Previsão

•

Análise das Finanças do Projeto com Dashboards

•

Análise do Desempenho do Projeto

Visão Geral da Tarefa
Examine as tarefas que você executará no Projects. Em geral, você planejará os projetos
nesta ordem:
1.

Defina as variáveis de usuário. Definição de Variáveis de Usuário.

2.

Insira os detalhes do projeto. Consulte Como Adicionar Projetos e Inserir Detalhes do
Projeto.

3.

Examine ou insira os pressupostos de taxas padrão configurados pelo administrador.
Consulte Como Inserir Pressupostos do Projeto.

4.

Gerencie as despesas e a receita do projeto, incluindo a configuração de pressupostos
de despesa e receita baseados em driver. Consulte Planejamento de Despesas e
Planejamento de Receita.

5.

Opcionalmente:
•

Para projetos de capital, se o Projects estiver integrado ao Capital, você poderá
planejar a capitalização dos projetos. Consulte Capitalização de Projetos.

•

Para projetos de contrato, defina as porcentagens e as obrigações de desempenho
de reconhecimento de receita e faça a análise what-if de reconhecimento de receita.
Consulte Definição de Detalhes de Obrigação de Reconhecimento de Receita.

•

Analise os projetos em um intervalo de previsão contínua. Consulte Uso da Previsão
Contínua com o Projects.
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6.

Examine os dashboards e as análises. Consulte Análise das Finanças do Projeto
com Dashboards e Análise do Desempenho do Projeto.

Nota:
Dependendo do que o Administrador tiver habilitado, é possível que você
não veja todos os recursos apresentados nesta seção.

Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, o Mês
não representa um mês civil, mas o período definido no calendário de 13
períodos.

Para começar, clique em Projects
Tabela 5-1

Tarefas do Projects

Tarefa

Execute Estas Tarefas
•

Projeto

e depois selecione um componente:

Resumo do

•
•

Mais Informações

Examine os dashboards •
de visão geral e
variação do projeto.
•
Adicione novos projetos
e insira os detalhes dos
projetos.
•
Examine os
pressupostos de taxas
do projeto, como Taxas
Padrão, Custos
Indiretos, Dias e Horas
de Trabalho e Taxa de
Desconto.

Análise das Finanças do
Projeto com Dashboards
Como Adicionar Projetos
e Inserir Detalhes do
Projeto
Como Inserir
Pressupostos do Projeto
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Tabela 5-1

(Cont.) Tarefas do Projects

Tarefa

Despesa

Execute Estas Tarefas

Mais Informações

Planeje as despesas do
projeto com modelos
baseados em driver e nas
melhores práticas usando
cálculos integrados ou
inserindo as despesas
diretamente. Você pode
planejar despesas, como
mão de obra (incluindo
despesas orientadas a
taxas), equipamento
(incluindo taxas baseadas
na classe do ativo) e
materiais (incluindo taxas
baseadas em custos de
material padrão).

•

•
•
•
•
•

•

Como Inserir
Pressupostos do Projeto
Planejamento de
Despesas

Examine as despesas
gerais do projeto no
dashboard.
Configure pressupostos
de despesa baseados em
driver.
Insira as despesas
diretamente e planeje
os benefícios do projeto.
Examine os detalhes das
despesas do projeto.
Examine os
pressupostos de taxas
do projeto, como Taxas
Padrão, Custos
Indiretos, Dias e Horas
de Trabalho e Taxa de
Desconto.
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Tabela 5-1

(Cont.) Tarefas do Projects

Tarefa

Execute Estas Tarefas

Receita

Mais Informações

Planeje a receita do projeto •
(somente para projetos de
contrato). Use as
•
ferramentas de análise
•
integradas para analisar o
desempenho do projeto.
•
Examine a receita
global de projetos de
contrato no dashboard.
•
Configure pressupostos
de receita baseados em
driver.
•
Insira a receita
diretamente.
•
Defina as porcentagens
e as obrigações de
desempenho de
reconhecimento de
receita e faça a análise
what-if de
reconhecimento de
receita.
•
Examine e analise os
detalhes da receita do
projeto, usando
métricas como NPV, ROI
e EVM a fim de rastrear
as variações e o
desempenho do projeto.
•
Examine os
pressupostos de taxas
do projeto, como Taxas
Padrão, Custos
Indiretos, Dias e Horas
de Trabalho e Taxa de
Desconto.

Como Inserir
Pressupostos do Projeto
Planejamento de Receita
Definição de Detalhes de
Obrigação de
Reconhecimento de
Receita

•

Análise do Desempenho
do Projeto
Análise de Formulários e
Instruções

Análise

•

•

Analise os projetos
•
usando os cálculos e os
dashboards integrados •
que exibem a variação,
o fluxo de caixa e a
lucratividade.
Examine os cálculos de
KPI integrados, como
ROI, NPV, FTE. Examine
o fluxo de caixa e as
despesas gerais do
projeto.
Examine uma lista de
formulários
predefinidos.
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Vídeo
Sua Meta
Saiba como inserir dados no Projects.

Assista a este Vídeo
Inserção de Dados de Planejamento no
Projects para o Oracle Enterprise Planning Cloud.

Integração de Projetos do EPM Planning ao Project
Management
Você pode integrar o módulo Projetos do EPM Planning (Projetos) e o Oracle Fusion Cloud
Project Management (Project Management) para execução de planejamento e orçamento
organizacionais, assim como para executar projetos. Use Projetos do EPM Planning para
desenvolver novos projetos, criar orçamentos de projeto e desenvolver seu plano estratégico
corporativo. Use o Project Management para executar e coletar custos para projetos
aprovados. Os custos reais são incluídos na análise, na previsão e no planejamento do
orçamento usando Projetos do EPM Planning.

Visão Geral da Tarefa para Trabalhar com Projetos do EPM Planning e o
Project Management Integrados
Se estiver integrando Projetos do EPM Planning ao Project Management, de modo geral,
você executará o planejamento do projeto usando este workflow:
1.

Defina as variáveis de usuário. Definição de Variáveis de Usuário.

2.

Crie um projeto e insira detalhes do projeto. Consulte Como Adicionar Projetos e Inserir
Detalhes do Projeto.
Se você tiver integrado Projetos do EPM Planning ao Project Management, depois de
inserir o nome, a descrição e as datas do projeto, informe um número de projeto, que
será associado ao nome do projeto, e selecione um modelo do Project Management
para associar ao projeto.
Caso tenha integrado Projetos do EPM Planning e o Project Management, quando você
adicionar um projeto pela primeira vez, o Status do Projeto será Novo e Status de
Integração do Projeto será Nenhum Status de Integração.

3.

Examine ou insira os pressupostos de taxas padrão configurados pelo administrador.
Consulte Como Inserir Pressupostos do Projeto.

4.

Gerencie despesas do projeto, incluindo configuração de pressupostos baseados em
driver para despesas. Consulte Planejamento de Despesas. Depois de inserir as
despesas, no menu Ações, selecione Calcular Despesas.

5.

Aprove o projeto no formulário Detalhes do Projeto: Clique em Resumo do Projeto, na
guia vertical do tipo de projeto e em Detalhes do Projeto. Selecione o projeto e, no
menu Ações, selecione Aprovar Projetos. Ou, na página inicial, clique em Regras e
inicie Aprovar Projetos.
Observe que o Status de Integração do Projeto para o projeto agora é Inicial.
Para exportar um projeto e orçamento de projeto para o Project Management, o Status
do Projeto deve ser Aprovado e o Status de Integração do Projeto deve ser Inicial
(aprovado, mas ainda não publicado no Project Management) ou Pronto (aprovado e já
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publicado no Project Management; pronto para um envio subsequente ao Project
Management, por exemplo, se o orçamento mudar).

Dica:
Se o status da integração for Erro, execute a regra Alterar Status de
Erro de Integração do Projeto no menu Ações do formulário Detalhes
do Projeto para alterar o status de integração de Erro para Inicial ou
Pronto. Use essa regra quando a integração anterior tiver resultado em
um status de erro para a integração, de modo que o projeto esteja
pronto para a integração subsequente.
6.

Quando um projeto estiver pronto e aprovado, exporte projetos e orçamentos de
projeto para o Project Management. Há duas maneiras de realizar essa tarefa,
dependendo de como o administrador configurou a integração:
•

Seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.

•

Se o administrador não configurou um job para realizar essa tarefa, você pode
usar as integrações de Integração de Dados para exportar projetos e
orçamentos. Consulte Exportação de Dados e Orçamentos de Projeto de
Projetos do EPM Planning para o Project Management.

Nota:
Se você estiver usando integrações de Integração de Dados para
exportar projetos e orçamentos, atualize o banco de dados antes de
realizar a exportação.
7.

Gerencie seus projetos no Project Management. Quando os valores reais do
projeto estiverem prontos, importe dados de valores reais do Project Management
para Projetos do EPM Planning. Há duas maneiras de realizar essa tarefa,
dependendo de como o administrador configurou a integração:
•

Seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.

•

Se o administrador não configurou um job para executar essa tarefa, você
pode usar as integrações de Integração de Dados para importar valores reais.
Consulte Importação de Dados de Valores Reais do Project Management em
Projetos do EPM Planning.

Nota:
Se você estiver usando integrações de Integração de Dados para
importar valores reais, execute a regra Roll-up do Projeto após a
importação.
8.

Use o formulário Revisar e Ajustar Despesas (OPF_Adjust Project Expenses)
para revisar dados importados e fazer ajustes no orçamento geral. Na página
inicial, clique em Projetos, em Despesa e em Examinar Despesa do Projeto.
Clique em Revisar e Ajustar Despesas, se esta opção não estiver selecionada.
Se você estiver usando integrações de Integração de Dados, execute a regra
Calcular Projetos Importados para ver informações atualizadas antes de fazer
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alterações no formulário. Essa regra é executada automaticamente se o administrador
estiver usando jobs para importar valores reais.

Dica:
Se você executar Calcular Projetos Importados no formulário (no formulário,
clique em Ações, em Regras de Negócios e, em seguida, em Calcular
Projetos Importados), os valores serão calculados para o projeto atual. Para
executar a regra para todos os projetos, execute a regra no cartão Regras: Na
página inicial, clique em Calcular Projetos Importados e clique em Iniciar.

O formulário mostra os dados importados do Project Management e os dados de
orçamento de Projetos do EPM Planning.
Você também pode realizar uma análise de variação comparando o orçamento e os
valores reais. Na página inicial, clique em Projetos, em Resumo do Projeto e, por fim,
no tipo de projeto. Em seguida, clique em Variância de Projetos Indiretos ou Variação
de Projetos de Capital.
9.

Se o orçamento mudar, aprove o projeto novamente no formulário Detalhes do Projeto.
Clique em Resumo do Projeto, em seguida, na guia vertical do tipo de projeto e, por
fim, em Detalhes do Projeto. Selecione o projeto e, depois, no menu Ações, selecione
Aprovar Projeto.

10. Exporte projetos e orçamentos de projetos para o Project Management e, em seguida,

importe valores reais do Project Management, iterativamente de acordo com a
necessidade para seu ciclo de planejamento de projeto.
Toda vez que você exporta projetos e orçamentos de projetos para o Project
Management, uma nova versão do orçamento é exibida no Project Management.
Para obter mais informações sobre como trabalhar no Project Management, consulte "Como
o Enterprise Performance Management Funciona com o Project Management" em
Implementação do Gerenciamento Financeiro de Projetos e Gerenciamento de Permissões.

Exportação de Dados e Orçamentos de Projeto de Projetos do EPM
Planning para o Project Management
Depois que você tiver criado projetos e inserido despesas do projeto, e que os orçamentos
de projeto estiverem prontos e aprovados em Projetos do EPM Planning, execute
integrações de Integração de Dados para exportar os projetos e orçamentos de projeto para
o Project Management. Você pode executar essa tarefa continuamente.
Como alternativa, seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.
Quando você exporta de Projetos do EPM Planning para o Project Management, ele atualiza
um projeto do Project Management ou cria outro.
Pré-requisitos
Para exportar um projeto e orçamento de projeto para o Project Management, o Status do
Projeto deve ser Aprovado e o Status de Integração do Projeto deve ser Inicial
(aprovado, mas ainda não publicado no Project Management) ou Pronto (aprovado e já
publicado no Project Management; pronto para um envio subsequente ao Project
Management, por exemplo, se o orçamento mudar).
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Além disso, atualize o banco de dados antes de executar as integrações.
Para exportar projetos e orçamentos de projeto:
1.

Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.

2.

Em Integração de Dados, selecione Exportar Projetos e clique em Executar
Especifique as opções e clique em Executar.

.

Nota:
Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias
integrações disponíveis para Exportar Projetos, cada uma precedida
por um nome diferente. Execute as integrações que são necessárias
para sua implementação.
Opções:
•

Modo de Importação – Substituir

•

Modo de Exportação – Substituir

•

Período de Início – Selecionar um período de início

•

Período de Término – Selecionar um período de término

Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.
O status de integração do projeto é sincronizado entre Projetos do EPM Planning
e o Project Management.
Aguarde até que essa integração seja concluída antes de continuar.
3.

Em Integração de Dados, selecione Exportar Orçamentos do Projeto e clique
em Executar

. Especifique as opções e clique em Executar.

Nota:
Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias
integrações disponíveis para Exportar Orçamentos de Projeto, cada
uma precedida por um nome diferente. Execute as integrações que são
necessárias para sua implementação.
Opções:
•

Modo de Importação – Substituir

•

Modo de Exportação – Substituir

•

Período de Início – Selecionar um período de início

•

Período de Término – Selecionar um período de término

Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.
4.

Revise os dados no Project Management. A versão do orçamento é chamada de
EPM-data-hora.
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Repita essas etapas conforme a necessidade quando você adiciona ou atualiza projetos e
orçamentos de projeto em Projetos do EPM Planning.

Importação de Dados de Valores Reais do Project Management em
Projetos do EPM Planning
Quando os valores reais estiverem prontos no Project Management, execute as integrações
de Integração de Dados para importar os valores reais para Projetos do EPM Planning. Você
pode executar essa tarefa continuamente.
Como alternativa, seu administrador pode ter configurado um job para executar essa tarefa.
Os dados são importados para OEP_Actuals.
1.

Na página inicial, clique em Aplicativo e em Troca de Dados.

2.

Em Integração de Dados, selecione Importar Valores Reais do Projeto e clique em
Executar

. Especifique as opções e clique em Executar.

Nota:
Se houver vários calendários no Project Management, haverá várias
integrações disponíveis para Importar Valores Reais do Projeto, cada uma
precedida por um nome diferente. Execute as integrações que são necessárias
para sua implementação.
•

Modo de Importação – Substituir

•

Modo de Exportação – Mesclar

•

Período de Início – Selecionar um período de início

•

Período de Término – Selecionar um período de término

Seu administrador configurou os filtros que são relevantes para essa integração.
3.

Execute a regra Roll-up do Projeto.

Repita essas etapas, conforme a necessidade, quando houver novos valores reais
disponíveis no Project Management.

Definição de Variáveis de Usuário
Cada planejador deve definir as variáveis descritas a seguir.
1.

Na página inicial, clique em Ferramentas, Preferências do Usuário e em Variáveis de
Usuário.

2.

Configure estas variáveis de usuário:
•

Entidade

•

Cenário

•

Versão

•

Moeda de Relatório

•

Anos
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No Financials, defina estas variáveis de usuário para a dimensão Conta:
•

Para a variável Conta de Despesa, selecione a conta pai com as contas que
você deseja ver nos formulários, como OFS_Total Expenses.

•

Para a variável Drivers de Despesa, selecione OFS_Expense Drivers for
Forms.

•

Se Revisões de Orçamento for habilitado, configure a variável Grupo de
Contas.
A variável do usuário Grupo de Contas filtra o conjunto de contas que
aparece nos formulários para Revisões de Orçamento, como Orçamento
Aprovado Atual e Orçamento Líquido Atual. Por exemplo, você pode
selecionar contas de despesa, receita, passivo ou ativo ou o total de todos os
tipos de conta, dependendo de suas necessidades.

Para Finanças, se estiver trabalhando com Revisões de Orçamento, o Formato
de Data para Exibição deverá ser definido como aaaa-MM-dd. Na página inicial,
clique em Ferramentas, em Preferências do Usuário e clique em Exibição.
O Capital, o Workforce e o Projects têm as suas próprias variáveis dinâmicas
(definidas com a opção Usar Contexto), as quais permitem que as variáveis de
usuário sejam usadas no Ponto de Vista. Com variáveis dinâmicas, o valor da variável
de usuário é alterado dinamicamente com base no contexto do formulário, e os
usuários não precisam definir o valor padrão.

Como Adicionar Projetos e Inserir Detalhes do Projeto
Depois de definir os pressupostos do projeto, adicione os projetos e insira os
respectivos detalhes. Alguns atributos de projeto são predefinidos, mas podem ser
alterados nos Detalhes do Projeto. Você pode escolher um destes tipos de projeto:
Tabela 5-2

Tipos de Projeto

Tipo de Projeto

Projetos de contrato

Descrição
Gerenciar projetos que geram receita. Esta
opção inclui três tipos de projetos com
diferentes formas de geração de receita:
•
Projetos de tempo e material, incluindo
mão de obra, equipamento e materiais.
•
Projetos de preço fixo
•
Projetos de custo acrescido
Somente a receita de projetos de contrato
pode ser planejada.
Gerenciar projetos internos orientados a
despesas, como TI e manutenção.

Projetos indiretos
Gerenciar projetos relacionados a ativos,
com a capacidade de capitalização dos
ativos.
Projetos de capital
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Como Adicionar Projetos
Para adicionar um novo projeto:

1.

Clique em Resumo do Projeto

.

2.

Selecione a guia vertical do tipo de projeto que você deseja adicionar (Contrato,
Indireto ou Capital) e depois clique em Detalhes do Projeto.
Somente as guias correspondentes aos tipos de projeto habilitados são exibidas.

3.

No menu Ações, selecione Adicionar Projeto.

4.

Insira o nome, a descrição e as datas de início e término do projeto.

5.

Se seu administrador habilitou a integração entre Projetos do EPM Planning e o Project
Management, insira um número de projeto e selecione um modelo do Project
Management para associar ao projeto. O número do projeto deve ter 25 caracteres ou
menos. Não altere esse número de projeto posteriormente.

6.

Adicione os detalhes do projeto. Os detalhes irão variar de acordo com o tipo de projeto.
Para projetos de Contrato, você também pode especificar o tipo de projeto (tempo e
materiais, preço fixo, custo acrescido). Se a Receita for habilitada para projetos de
contrato, você também pode especificar o seguinte:
•

•

Reconhecimento de Receita — quando a receita será reconhecida:
–

Mensalmente, Trimestralmente ou Semestralmente

–

Após a Conclusão

–

Durante a Cobrança — Quando seleciona esse método, você também pode
especificar o período e o ano do reconhecimento da receita no formulário
Detalhes da Obrigação da Receita. Consulte Definição de Detalhes de
Obrigação de Reconhecimento de Receita.

–

Obrigação de Desempenho — Permite que você reconheça a receita com base
em um método de porcentagem de conclusão baseada em uma conclusão real
do contrato. Você define detalhes de obrigação de desempenho e a
porcentagem de alocação que determinam os preços da transação, o que
permite simular a receita reconhecida. Esse método pode ajudar você a simular
os requisitos do US GAAP ASC 606 e do IFRS 15 para projetos de contrato.
Quando seleciona esse método, você especifica os detalhes da obrigação de
desempenho, as porcentagens de reconhecimento de receita e o período e o
ano de reconhecimento da receita no formulário Detalhes da Obrigação de
Receita. Consulte Definição de Detalhes de Obrigação de Reconhecimento de
Receita.

Incidência de Fluxo de Caixa da Receita — Como o fluxo de caixa é reconhecido.

Nota:
Se o projeto estiver configurado com a opção Substituir Taxas definida como Sim,
os planejadores poderão substituir a taxa padrão global (definida pelos
administradores) ao configurarem os drivers de receita e despesa.
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Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar
com o aprendizado de um tópico.
Sua Meta

Saiba como

Este tutorial de 30 minutos mostra a você
como adicionar um projeto indireto e
definir pressupostos para taxas padrão e
tempo de trabalho.

Adição de Projetos Indiretos

Como Inserir Pressupostos do Projeto
Os planejadores configuram pressupostos de despesa e receita para o planejamento
baseado em driver.
Análise das Taxas Padrão Definidas pelos Administradores
Antes de iniciar o planejamento de receita e despesa, examine os pressupostos de
ou em

taxas padrão configurados pelo administrador. Clique em Despesa

Receita

. Em seguida, clique em Pressuposições

.

As taxas padrão incluem, por exemplo, taxas de Mão de Obra, Material e
Equipamento, dias em um mês, horas em um dia, e assim por diante.

Planejamento de Despesas
O componente Despesa
do Projects fornece várias opções para ajudá-lo a
planejar as despesas dos projetos:
Tabela 5-3

Planejamento de Despesas do Projeto

Tarefa

Descrição

Mais Informações

Examine as despesas do
projeto no formato de
dashboard.

Análise das Finanças do
Projeto com Dashboards

Visão Geral

Driver

Baseado em

Realize o planejamento de
Como Inserir Drivers de
despesas baseado em driver Despesa
configurando pressupostos
de despesa.
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Tabela 5-3

(Cont.) Planejamento de Despesas do Projeto

Tarefa

Entrada Direta

Descrição

Mais Informações

•

Como Inserir Despesas
Diretamente e Planejamento
dos Benefícios do Projeto
(Somente Projetos Internos)

Insira despesas
diretamente no formato
de planilha.
Planeje os benefícios do
projeto.

•

Examine as despesas gerais
de um projeto em uma
grade.
Projeto

Análise das Despesas Gerais
do Projeto

Despesa de
Examine os pressupostos de Como Inserir Pressupostos do
taxas globais que orientam Projeto
as finanças do projeto.
Pressupostos

Como Inserir Drivers de Despesa
No planejamento baseado em driver com o uso de pressupostos de despesa, as despesas
são calculadas por meio das fórmulas integradas, usando as taxas globais e os drivers de
despesa inseridos. Por exemplo, quando você insere pressupostos de mão de obra para o
projeto, como a classe, a taxa, e as datas de início e término do cargo, os custos totais de
mão de obra do projeto são calculados automaticamente usando as taxas baseadas na
classe e nas datas de início e término do cargo.
Para usar o planejamento de despesas baseado em driver, examine as taxas existentes
inseridas pelo administrador e, depois, adicione e modifique seus pressupostos de despesa.

.

1.

Clique em Despesa

2.

Clique em Baseado em Driver

3.

Selecione a guia horizontal correspondente aos pressupostos de despesa que você
deseja inserir e selecione os membros no Ponto de Vista; depois, examine ou atualize os
detalhes de driver.

.

•

Mão de Obra — Insira detalhes dos pressupostos de mão de obra para cada cargo
ou código de cargo, como data de início e término, FTE, local.

•

Equipamento — Para cada tipo de equipamento, insira as datas de início e término e
as unidades.

•

Material — Para cada tipo de material, insira a incidência de fluxo de caixa. Defina
as condições de pagamento das despesas; o valor selecionado tem impacto na
saída de caixa do projeto. As opções são: Dois meses antes, um mês antes, mês
atual, próximo mês, 2 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois.

•

Outro — Insira recursos adicionais e a incidência de fluxo de caixa ou outros
pressupostos personalizados para cada um deles.
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4.

Se o projeto estiver configurado com a opção Substituir Taxas definida como
Sim, e a taxa global de um projeto não estiver correta, insira a nova taxa.

5.

Para adicionar ou remover pressupostos de despesa, no menu Ações, selecione
Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de Linha.

6.

Depois de inserir os pressupostos de despesa, no menu Ações, selecione
Calcular Despesas.

Nota:
Se o Projects estiver integrado ao Workforce, o cálculo das despesas
fará com que os dados, como a utilização, sejam enviados para o
Workforce. Em seguida, no Workforce, você também deverá selecionar
Agregar no menu Ações.
Se o Projects estiver integrado ao Financials, e houver contas de
despesas mapeadas, o cálculo de despesas e o roll-up farão com que o
Projects envie os dados para o Financials.

Como Inserir Despesas Diretamente
Você pode inserir diretamente as despesas do projeto. Nesse caso, nenhum cálculo
baseado em driver é usado.
Quando você altera datas de projetos ou importa projetos, antes de inserir
diretamente as despesas, no formulário Detalhes do Projeto, no menu Ações, clique
em Atualizar Datas de Projeto.

1.

Clique em Despesas

2.

Clique em Entrada Direta

3.

Selecione o projeto no Ponto de Vista e, em seguida, selecione os tipos de
despesa e insira os detalhes das despesas em cada linha.

.

.

Dica:
Você pode copiar o valor de uma célula e arrastar o cursor para
preencher todas as células de uma linha.
Se você inserir no nível do total anual, os valores serão distribuídos
automaticamente de maneira uniforme para os níveis inferiores.
4.

No menu Ações, selecione Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de
Linha.

5.

Depois de inserir as despesas, no menu Ações, selecione Calcular Despesas.
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Planejamento dos Benefícios do Projeto (Somente Projetos Internos)
Além de planejar despesas, você possível planejar o rastreamento dos benefícios de
projetos de capital e indiretos. O planejamento dos benefícios do projeto permite quantificar
os benefícios financeiros para ajudar a justificar a necessidade do projeto. Por exemplo, se
estiver configurando um novo site, você poderá rastrear os benefícios financeiros que podem
resultar do projeto. Por exemplo, você poderá obter uma receita incremental dos leads no
site ou, se você responder a consultas no site, poderá ver as economias associadas ao call
center. Ou uma nova instalação para videoconferências poderá resultar em economias
relacionadas às despesas de viagem.
Também é possível planejar os benefícios não financeiros de um projeto, que podem ser
usados para justificar um projeto e ajudar a medir o seu sucesso. Por exemplo, um novo site
poderá melhorar o índice de satisfação do cliente ou você poderá observar um aumento
incremental na sua base de usuários investindo no projeto. Você pode quantificar os
benefícios e mapeá-los para diversas contas do projeto.

1.

Clique em Despesas

.

2.

Clique em Entrada Direta

3.

Selecione Benefícios Financeiros do Projeto para inserir os benefícios financeiros da
conta selecionada. Insira pressupostos sobre o benefício e o valor do benefício.

.

O valor do benefício é usado nos cálculos de ROI e em outros cálculos de KPI para
justificar o projeto. Os benefícios financeiros podem ser mapeados para uma conta de
receita ou de despesa. Com base nessa definição, os valores são atribuídos às
respectivas contas financeiras.
4.

Selecione Benefícios Não Financeiros de Projeto e, em seguida, selecione um
benefício não financeiro. Insira pressupostos sobre o benefício e um valor.
Os benefícios não financeiros ajudam a definir outras metas mensuráveis para justificar
o projeto, além dos benefícios financeiros. Embora essas metas não sejam usadas nos
cálculos de KPI, elas podem ser rastreadas para quantificar o benefício. Por exemplo, se
desejar definir que a base de usuários cresça até determinado nível com base em um
projeto de campanha de marketing, defina os valores alvo aqui.
Também é possível capturar outros benefícios qualitativos do projeto que não podem ser
rastreados com números e que podem ajudar a justificar os projetos. Por exemplo, você
poderá observar que os clientes terão uma experiência melhor com o design aprimorado
do site.

As regras são executadas quando você salva, e os KPIs são calculados com base nos
benefícios financeiros especificados. Isso não se aplica aos benefícios não financeiros
porque eles não são usados em cálculos.
Análise das Despesas Gerais do Projeto
Você pode ver um resumo geral das despesas do projeto no formato de planilha. Os valores
derivam de despesas baseadas em driver e da entrada direta.

1.

Clique em Despesas.

.
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2.

Clique em Despesa de Projeto

.

3.

Para alterar os membros do projeto ou outros membros a serem examinados,
selecione membros diferentes no Ponto de Vista.

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar
com o aprendizado de um tópico.
Sua Meta

Saiba como

Este tutorial mostra como planejar as
despesas do projeto usando pressupostos
baseados em driver e despesas de entrada
direta.
Este tutorial mostra como identificar e
inserir os benefícios financeiros e não
financeiros do projeto.

Planejamento para Despesas do
Projeto

Adição de Benefícios Financeiros e
Não Financeiros ao Projeto

Planejamento de Receita
O componente Receita
do Projects fornece várias opções para ajudá-lo a
planejar a receita dos projetos (somente para projetos de contrato):
Tabela 5-4

Planejamento da Receita do Projeto

Tarefa

Descrição

Mais Informações

Examine a receita do
projeto no formato de
dashboard.

Análise das Finanças do
Projeto com Dashboards

Realize o planejamento de
receita baseado em driver
configurando pressupostos
de receita. Defina as
porcentagens e as
obrigações de desempenho
de reconhecimento de
receita e faça a análise
what-if de reconhecimento
de receita.

Como Inserir Drivers de
Receita e Definição de
Detalhes de Obrigação de
Reconhecimento de Receita

Visão Geral

Driver

Baseado em

Insira a receita diretamente Como Inserir a Receita
Diretamente
no formato de planilha.
Entrada Direta
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Tabela 5-4

(Cont.) Planejamento da Receita do Projeto

Tarefa

Análise

Descrição

Mais Informações

Examine a receita global, a
lucratividade e o fluxo de
caixa do projeto em uma
grade.

Análise da Receita Global do
Projeto

Examine os pressupostos de Como Inserir Pressupostos do
taxas globais que orientam Projeto
as finanças do projeto.
Pressupostos

Como Inserir Drivers de Receita
No planejamento baseado em driver com o uso de pressupostos de receita, a receita é
calculada por meio das fórmulas integradas, usando os drivers de receita inseridos. Por
exemplo, você pode configurar pressupostos de mão de obra ou equipamento para projetos
de contrato e indicar como a receita é reconhecida.
Para usar o planejamento de receita baseado em driver, examine as taxas existentes
inseridas pelo administrador e, depois, adicione e modifique seus próprios pressupostos.

.

1.

Clique em Receita

2.

Clique em Baseado em Driver

3.

Selecione a guia horizontal correspondente aos pressupostos de receita que você deseja
inserir e insira os detalhes dos pressupostos.

4.

.

•

Mão de Obra — Insira pressupostos de receita de mão de obra, como taxa de
faturamento.

•

Material — Insira pressupostos de receita de material, como taxa de faturamento por
unidade.

•

Equipamento — Insira pressupostos de receita de equipamento, como taxa de
faturamento.

•

Outros — Defina outros pressupostos de receita.

•

Custo Acrescido — Defina a Margem ganha em um Projeto de Custo Acrescido. A
% da margem pode ser definida sobre o Total de Despesas ou em um nível mais
detalhado.

•

Análise What-If para Reconhecimento de Receita — Defina as condições de
reconhecimento de receita do projeto e faça uma análise what-if. Consulte Definição
de Detalhes de Obrigação de Reconhecimento de Receita.

Se o projeto estiver configurado com a opção Substituir Taxas de Mão de Obra
Padrão, Substituir Taxas de Equipamento Padrão ou Substituir Taxas de Material
Padrão definida como Sim, e a sua taxa global não estiver correta, insira a nova taxa.
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5.

Para adicionar ou remover pressupostos de receita, no menu Ações, selecione
Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de Linha.

6.

Depois de inserir os pressupostos de receita, no menu Ações, selecione Calcular
Receitas.

Como Inserir a Receita Diretamente
Você pode inserir diretamente a receita do projeto. Nesse caso, nenhum cálculo
baseado em driver é usado.
Quando você altera datas de projetos ou importa projetos, antes de inserir
diretamente a receita, no formulário Detalhes do Projeto, no menu Ações, clique em
Atualizar Datas de Projeto.

.

1.

Clique em Receita

2.

Clique em Entrada Direta

3.

Selecione o projeto no Ponto de Vista e, em seguida, selecione os tipos de receita
e insira os detalhes da receita em cada linha.

.

Dica:
Você pode copiar o valor de uma célula e arrastar o cursor para
preencher todas as células de uma linha.
Se você inserir no nível do total anual, os valores serão distribuídos
automaticamente de maneira uniforme para os níveis inferiores.
4.

No menu Ações, selecione Adicionar Itens de Linhas ou Remover Item de
Linha.

5.

Depois de inserir a receita, no menu Ações, selecione Calcular Receita.

Análise da Receita Global do Projeto
Você pode ver um resumo geral da receita do projeto no formato de planilha. Os
valores derivam de despesas baseadas em driver e da entrada direta.

1.

Clique em Receita.

2.

Clique em Análise

3.

Para alterar os membros do projeto ou outros membros a serem examinados,
selecione membros diferentes no Ponto de Vista.

.

.
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4.

Clique nas guias horizontais para examinar a receita total, a lucratividade ou o fluxo de
caixa do projeto.

Definição de Detalhes de Obrigação de Reconhecimento de Receita
Para projetos de contrato de geração de receita, se os métodos de reconhecimento de
receita forem Durante a Cobrança ou Obrigação de Desempenho, você deverá especificar
o período e o ano de reconhecimento da receita. Além disso, quando o método de
reconhecimento de receita é Obrigação de Desempenho, você especifica as porcentagens
de reconhecimento de receita em relação às obrigações que define. A receita alocada a uma
obrigação de desempenho deve ser reconhecida quando as mercadorias ou os serviços são
transferidos para o cliente, o que ocorre quando o cliente tem controle sobre o ativo ou o uso
do serviço.
Você pode executar uma análise what-if de reconhecimento de receita analisando diferentes
condições de reconhecimento de receita, o que ajuda no processo de tomada de decisão
para decidir sobre as condições financeiras dos projetos de contrato com base nos detalhes
de obrigação de desempenho.
O uso do método Durante a Cobrança ou Obrigação de Desempenho pode ajudar você a
simular os requisitos do US GAAP ASC 606 e do IFRS 15 para projetos de contrato.
Antes de executar essa tarefa, complete as tarefas a seguir:
1.

Crie um projeto de contratação com um método de reconhecimento de receita Durante a
Cobrança ou Obrigação de Desempenho.

2.

Insira despesas do projeto (diretamente ou por drivers) e, depois, no menu Ações,
selecione Calcular Despesas.

3.

Insira uma receita do projeto (diretamente ou por drivers) e, depois, no menu Ações,
selecione Calcular Despesas.

Para definir detalhes da obrigação de receita de um projeto de contrato que tem um método
de Reconhecimento de Receita Durante a Cobrança ou Obrigação de Desempenho.

1.

Clique em Receita
, em Baseado em Driver
e depois em Análise
What-If para Reconhecimento de Receita para abrir o dashboard Reconhecimento de
Receita.

2.

Em Detalhes do Projeto, revise os detalhes. Você também pode alterar o método de
reconhecimento de receita.

3.

Em Detalhes do Reconhecimento de Receita, informe detalhes da obrigação que
descrevem um marco ou condições específicas do contrato que precisam ser
preenchidas com base em quando você planeja reconhecer a receita. Depois salve suas
alterações:
•

Detalhes da Obrigação — Insira uma descrição de cada obrigação do projeto. É
definida uma obrigação de desempenho como uma promessa para transferir uma
mercadoria ou um serviço.

•

Reconhecimento de Receita — Insira a porcentagem da receita total do projeto que
precisa ser reconhecida quando cada obrigação é preenchida. Essa etapa só é
necessária quando o método de Reconhecimento de Receita é Obrigação de
Desempenho; ela não é necessária para Durante a Cobrança.
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•

Quando o Período — Selecione o período em que deverá reconhecer a
receita de cada obrigação.

•

Quando o Ano — Selecione o ano em que deverá reconhecer a receita de
cada obrigação.

Quando você salva o formulário, com base na porcentagem de entrada de
reconhecimento de receita, a receita reconhecida, a receita não realizada e a
receita provisionada são calculadas por mês e por ano.
4.

Na Receita do Projeto Total, revise o impacto de suas alterações para receita
não realizada, receita provisionada e receita reconhecida em uma grade.

5.

Em Tendência de Reconhecimento de Receita, revise o impacto de suas
alterações na receita reconhecida e na receita não realizada em uma linha de
tendência.

Execução de uma Análise What-If para Reconhecimento de Receita
Você pode executar uma análise what-if para reconhecimento de receita usando o
dashboard Análise What-If para Reconhecimento de Receita. Você pode usar um
reconhecimento de receita baseado em marco para entender o impacto dos vários
cenários de projeto de contrato de lucros e perdas. Por exemplo:
•

Use o formulário Detalhes do Projeto para alterar o método de reconhecimento
de receita de um projeto.

•

Use o formulário Detalhes da Obrigação de Receita para modificar as
obrigações, as porcentagens e os períodos para reconhecimento de receita.

Revise o impacto de suas alterações na grade Receita do Projeto Total ou no gráfico
Tendência de Reconhecimento de Receita.
Vídeo
Sua Meta
Saiba como definir detalhes de obrigação
de reconhecimento de receita e executar
uma análise what-if.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Planejamento What If de
Reconhecimento de Receita no Enterprise
Planning and Budgeting Cloud.

Capitalização de Projetos
Para projetos de capital, você pode alocar as despesas do projeto de forma parcial ou
total para um ou mais ativos. Por exemplo, em um projeto relacionado à construção
de uma nova instalação, você poderá alocar custos de equipamento para a classe de
ativo Maquinário e Equipamento.
Para capitalizar projetos:

1.

Clique em Resumo do Projeto

.

5-20

Capítulo 5

Execução das Regras do Projeto

2.

Clique em Capital

e depois clique em Capitalização de Projeto.

3.

Na área Despesas Totais do Projeto, selecione um projeto e exiba o respectivo total de
despesas.

4.

Na área Alocar Despesa a Ativo, selecione a despesa do projeto que deseja capitalizar
e, em seguida, selecione a conta de despesa de capital correspondente. Além disso,
selecione a classe de ativo (por exemplo, Maquinário ou Edifícios) em que planeja
capitalizar a despesa. Você pode selecionar um ou vários ativos para alocação da
despesa. Escolha a mesma classe de ativo/ativo caso queira atribuir várias despesas ao
mesmo ativo. Indique quanto do custo deve ser capitalizado (tornando-o uma despesa
de capital versus uma despesa operacional) e insira os detalhes de capitalização.
Quando você salvar, a área Despesas Totais do Projeto será atualizada para mostrar a
despesa capitalizada em relação à despesa total.
A área Trabalho em Progresso do Capital será atualizada com os projetos
capitalizados.

5.

Na área Trabalho em Progresso do Capital, adicione outros detalhes para cada ativo
capitalizado e especifique a data de serviço planejada, que orientará os cálculos de
depreciação e outras despesas.

6.

No menu Ações, selecione Calcular Depreciação.
A depreciação do ativo de projeto de capital atribuído é calculada com base na data de
serviço.

Os ativos capitalizados são enviados do Projects para o Capital. No Capital, em
Planejamento de Novo Ativo, selecione a classe do ativo e o projeto para ver o valor do
ativo capitalizado e a depreciação associada.

Execução das Regras do Projeto
Se você for responsável por vários projetos e quiser ver o nível de projeto agrupado no nível
da entidade, execute estas regras:
•

Fazer Roll-up de Projetos

•

Fazer Roll-up do Cubo do Projeto

Uso da Previsão Contínua com o Projects
Se seu administrador configurar uma previsão contínua para o Projects, depois que você
planejar e prever seus projetos, poderá analisar projetos em um intervalo de período de
previsão contínua.
Para revisar seus projetos em um intervalo de período de previsão contínua, clique em

Projetos

, depois em Análise

e, por fim, em Previsão Contínua

.

Os formulários e dashboards de previsão contínua são configurados com base no intervalo
de previsão contínua.
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Quando seu administrador atualiza o período atual, os formulários e os dashboards de
previsão contínua são atualizados automaticamente para adicionar ou eliminar
períodos, a fim de refletir o intervalo atualizado da previsão contínua.
Os KPIs estão disponíveis para fins de geração de relatórios:
•

TTM (Últimos Doze Meses). Esse cenário relata a atividade nas contas com base
em Fluxo nos últimos doze meses.

•

Projetado 12. Para contas do tipo Fluxo, esse cenário relata a soma de (período
atual + 11 períodos futuros). Para contas do tipo Saldo, esse cenário relata um
valor de membro de 12 períodos no futuro.

Como Preparar Dados de Previsão
Para preparar dados de previsão, execute estas tarefas:
1.

Crie um projeto.

2.

Insira despesas do projeto (diretamente ou por drivers) e, depois, no menu
Ações, selecione Calcular Despesas.

3.

Insira a receita do projeto (diretamente ou por drivers), se apropriado ao seu
projeto, e, depois, no menu Ações, selecione Calcular Receitas.

4.

Prepare dados de previsão copiando dados do cenário do Plano para o cenário de
Previsão usando um desses dois métodos:

•

Aprove o projeto: clique em Resumo do Projeto
, depois na guia
vertical do tipo de projeto e, em seguida, em Detalhes do Projeto. Selecione
o projeto e, depois, no menu Ações, selecione Aprovar Projeto.

•

Copie dados do cenário do Plano para o de Previsão: clique em Resumo do

, depois na guia vertical do tipo de projeto e, em seguida, em
Projeto
Detalhes do Projeto. No menu Ações, selecione Copiar Projetos.
Especifique detalhes da versão e do cenário de origem e de destino e depois
clique em Iniciar.
5.

Prepare dados da previsão copiando os dados Reais do cenário de Previsão: na

e depois em Preparar Dados de
página Inicial, clique em Regras
Previsão Detalhados. Especifique detalhes da entidades, dos projetos, da versão
e do cenário do Plano e dos meses e anos que contêm os dados Reais. Em
seguida, clique em Iniciar.
Agora o cenário de Previsão inclui Valores Reais para os meses e o ano
especificados, e os dados do Plano para o restante dos períodos futuros. Quaisquer
dados que estavam anteriormente no cenário de Previsão agora estão no FCST
Anterior.
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Análise das Finanças do Projeto com Dashboards
Os dashboards predefinidos fornecem uma visão das finanças e das métricas de despesas e
receitas gerais do projeto. Para ver o nível de detalhe desejado, você pode fazer drill para os
membros nos gráficos dos dashboards.
Dashboards de Projeto
A qualquer momento durante o processo de planejamento, use os dashboards em Resumo
do Projeto para obter uma visão geral dos projetos. Há dashboards para cada tipo de
projeto habilitado.

.

1.

Clique em Resumo do Projeto

2.

Clique na guia vertical correspondente ao tipo do projeto:

3.

4.

•

Contrato

•

Indireto

•

Capital

Clique na guia horizontal correspondente ao tipo de dashboard desejado:
•

Visão Geral de Projetos para ver uma visão geral

•

Variação de Projetos para ver as medidas de variação do projeto

•

EVM (Earned Value Management) para ver as variações do agendamento do projeto

Use a barra de Ponto de Vista a fim de selecionar diferentes membros de dimensão para
exibição no formulário, por exemplo, para selecionar um projeto ou uma entidade
diferente.

Dashboards de Despesa
Examine o dashboard de despesa para ver um resumo geral das despesas e das métricas
do projeto no formato de gráfico.

1.

Clique em Despesas

2.

Clique em Visão Geral

.

se ainda não tiver selecionado essa opção.
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3.

Use a barra de Ponto de Vista a fim de selecionar diferentes membros de
dimensão para exibição no formulário, por exemplo, para selecionar um projeto ou
uma entidade diferente.

Dashboards de Receita
Examine o dashboard de receita para ver um resumo geral da receita e das métricas
do projeto no formato de gráfico.

.

1.

Clique em Receita

2.

Clique em Visão Geral

3.

Use a barra de Ponto de Vista a fim de selecionar diferentes membros de
dimensão para exibição no formulário, por exemplo, para selecionar um projeto ou
uma entidade diferente.

se ainda não tiver selecionado essa opção.

Análise do EVM do Projeto
O Projects fornece regras e dashboards, o que facilita a medição e a análise de EVM
do projeto. Para analisar medidas de EVM, você deve primeiro preparar dados de
previsão. Consulte Como Preparar Dados de Previsão.
Depois que tiver dados de Previsão, você poderá analisar o EVM do projeto.
Para analisar o EVM do projeto:

1.

Clique em Resumo do Projeto
projeto e, em seguida, em EVM.

2.

No formulário Insira % Conclusão da Estimativa, insira um valor para %
Concluído do projeto para o mês atual e depois salve o formulário.
As medidas de EVM são calculadas quando você salva o formulário.

, depois na guia vertical do tipo de

Execute esta etapa a cada mês para atualizar a porcentagem concluída do
projeto.
3.

Revise as medidas de EVM atualizadas no dashboard de EVM.

Análise do Desempenho do Projeto
do Projects fornece dashboards de análise
O componente Análise
predefinidos que apresentam uma visão das finanças e dos KPIs gerais do projeto.
Você pode rastrear e analisar o desempenho no nível do projeto ou, se houver
programas habilitados, no nível de programa também.
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Tabela 5-5

Análise do Desempenho do Projeto

Tarefa

Descrição
Obtenha uma visão geral do desempenho do
projeto, incluindo variação, lucratividade e
fluxo de caixa, em um dashboard.
Visão Geral
Examine as despesas e o fluxo de caixa do
projeto em uma grade.
Lucratividade

Programa

Rolling Forecast

Clique em Análise

Use o formulário Análise Detalhada do
Projeto para ver um resumo dos KPIs de cada
projeto e avaliar o desempenho de todos os
projetos em um único lugar.
Se seu administrador tiver habilitado a
dimensão Programa e você tiver mapeado
projetos para programas, examine os KPIs de
programa, como ROI, NPV e Restituível, e o
desempenho dos programas, como
lucratividade e NPV, em dashboards.
Se seu administrador tiver habilitado a
Previsão Contínua, examine os formulários e
dashboards no intervalo de previsão contínua
definido.
Quando seu administrador atualiza o período
atual, os formulários e os dashboards de
previsão contínua são atualizados
automaticamente para adicionar ou eliminar
períodos, a fim de refletir o intervalo
atualizado da previsão contínua.

e, em seguida, clique no tipo de análise a ser examinada.

Para ver o nível de detalhe desejado, você pode fazer drill para os membros nos gráficos
dos dashboards. Para alterar os membros do projeto ou outros membros a serem
examinados, selecione membros diferentes no Ponto de Vista.

Nota:
Se você tiver habilitado a integração entre o Workforce e o Projects, o componente

Análise de Utilização
do Workforce fornecerá dashboards e formulários
predefinidos de análise que mostram as métricas da força de trabalho. Para obter
mais informações, consulte Análise da Utilização do Projeto.
Se tiver habilitado o Projects e o Financials e mapeado contas, você poderá
examinar os dados que foram movidos do Projects para o Financials. Consulte
Análise de Dados do Workforce, do Projects e do Capital.
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Análise de Formulários e Instruções
Você pode examinar todos os formulários e dashboards disponíveis relacionados ao
planejamento de projetos, bem como as instruções dos formulários, caso o
administrador as tenha fornecido.

Clique em Análise

e, em seguida, clique em Formulários

.
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Como Trabalhar com o Capital
Consulte Também:
•

Visão Geral da Tarefa

•

Definição de Variáveis de Usuário

•

Como Inserir Pressuposições de Ativos de Capital

•

Gerenciamento de Novos Investimentos de Capital

•

Gerenciamento de Ativos Existentes

•

Gerenciamento de Intangíveis

•

Análise de Dados Financeiros de Capital com Dashboards

•

Análise de Dados Financeiros de Ativos de Capital

Visão Geral da Tarefa
Examine as tarefas que você executará no Capital. Em geral, você planejará os ativos de
capital nesta ordem:
1.

Defina as variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário.

2.

Examine ou insira pressupostos de capital, incluindo pressupostos de depreciação e
amortização baseados em driver, pressupostos de financiamento e outros pressupostos
de despesa. Consulte Como Inserir Pressuposições de Ativos de Capital.

3.

Adicione novos ativos de capital e detalhes de novos ativos e gerencie novos ativos.
Gerenciamento de Novos Investimentos de Capital.

4.

Gerencie ativos existentes e ativos intangíveis. Consulte Gerenciamento de Ativos
Existentes e Gerenciamento de Intangíveis.

5.

Obtenha uma visão geral dos dados financeiros de Capital com dashboards. Consulte
Análise de Dados Financeiros de Capital com Dashboards.

6.

Examine o impacto financeiro de ativos de Capital. Consulte Análise de Dados
Financeiros de Ativos de Capital.

Nota:
Dependendo do que o Administrador tiver habilitado, é possível que você não veja
todos os recursos apresentados nesta seção.
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Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, o Mês
não representa um mês civil, mas o período definido no calendário de 13
períodos.

Para começar, clique em Capital
Tarefa

e depois selecione um componente:

Execute Estas Tarefas

Investimentos

Mais Informações

Planeje a compra de novos
Gerenciamento de Novos
ativos fixos. Por exemplo,
Investimentos de Capital
planeje novos ativos, como a
compra de maquinário,
laptops, caminhões.
Gerencie a depreciação ou
os fluxos de caixa.
Gerencie os ativos
existentes.

Gerenciamento de Ativos
Existentes

Gerencie ativos intangíveis,
como direitos autorais,
patentes, segredos
comerciais e avaliação da
marca.

Gerenciamento de Intangíveis

Ativos Existentes

Intangíveis

Analise dados financeiros de Análise de Dados Financeiros
Capital.
de Ativos de Capital
Análise

Vídeos
Sua Meta
Saiba como inserir dados no Capital.

Assista a este Vídeo
Inserção de Dados de Planejamento
no Capital para Oracle Enterprise Planning
Cloud

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar
com o aprendizado de um tópico.
Sua Meta

Saiba como

Este tutorial mostra como planejar ativos
de capital usando projetos de capital em
Capital e Projetos.

Capital Asset Planning com Projetos
do Capital
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Sua Meta

Saiba como

Este tutorial mostra como carregar e
gerenciar ativos existentes. Você importa
ativos usando um modelo de carregamento
Ativos
de dados modificado e, em seguida,
executa tarefas usadas para planejar
despesas de capital, como Calcular Ativos,
Transferir Ativos e Adicionar Melhorias.

Carregamento e Gerenciamento de

Definição de Variáveis de Usuário
Cada planejador deve definir as variáveis descritas a seguir.
1.

Na página inicial, clique em Ferramentas, Preferências do Usuário e em Variáveis de
Usuário.

2.

Configure estas variáveis de usuário:
•

Entidade

•

Cenário

•

Versão

•

Moeda de Relatório

•

Anos

No Financials, defina estas variáveis de usuário para a dimensão Conta:
•

Para a variável Conta de Despesa, selecione a conta pai com as contas que você
deseja ver nos formulários, como OFS_Total Expenses.

•

Para a variável Drivers de Despesa, selecione OFS_Expense Drivers for Forms.

•

Se Revisões de Orçamento for habilitado, configure a variável Grupo de Contas.
A variável do usuário Grupo de Contas filtra o conjunto de contas que aparece nos
formulários para Revisões de Orçamento, como Orçamento Aprovado Atual e
Orçamento Líquido Atual. Por exemplo, você pode selecionar contas de despesa,
receita, passivo ou ativo ou o total de todos os tipos de conta, dependendo de suas
necessidades.

Para Finanças, se estiver trabalhando com Revisões de Orçamento, o Formato de
Data para Exibição deverá ser definido como aaaa-MM-dd. Na página inicial, clique em
Ferramentas, em Preferências do Usuário e clique em Exibição.
O Capital, o Workforce e o Projects têm as suas próprias variáveis dinâmicas (definidas com
a opção Usar Contexto), as quais permitem que as variáveis de usuário sejam usadas no
Ponto de Vista. Com variáveis dinâmicas, o valor da variável de usuário é alterado
dinamicamente com base no contexto do formulário, e os usuários não precisam definir o
valor padrão.

Como Inserir Pressuposições de Ativos de Capital
Adicione ou modifique os pressupostos para o planejamento de ativos de capital, como
depreciação e amortização, pressupostos de financiamento, pressupostos de fluxo de caixa
e financiamento, além de outros pressupostos de despesa.
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Esses pressupostos orientam os cálculos usando as melhores práticas e as fórmulas
integradas, com base nos valores de driver inseridos.
Você pode definir esses pressupostos padrão no nível de entidade ou no nível (global)
"Nenhuma Entidade". Se nenhum pressuposto for definido no nível de entidade, os
pressupostos globais serão usados nos cálculos.

1.

Clique em Investimentos

, Ativos Existentes

ou Intangíveis

.

Nota:
Você inserirá pressupostos para cada tipo de ativo, e eles serão
armazenados separadamente.

2.

Clique em Pressuposições

3.

Selecione a guia horizontal correspondente aos pressupostos de ativos que você
deseja inserir e insira os detalhes correspondentes. Se necessário, altere os
membros no Ponto de Vista para inserir pressupostos para outros membros.
•

.

Pressupostos de Depreciação — Para cada ativo, insira:
–

Vida Útil (em Anos) — Indica a vida útil (em anos) dos ativos: o período
durante o qual se espera que um ativo será utilizável para a finalidade
com a qual foi adquirido e usado nos cálculos de depreciação e
amortização.

–

Método de Depreciação — Somente para ativos novos e existentes.
Linear, Soma dos Dígitos dos Anos, Ano de Saldo Decrescente, Período
de Saldo Decrescente ou Sem Depreciação.

–

Convenção de Depreciação — Somente para ativos novos e existentes.
Período Inicial do Rateio, Data Real do Rateio, Meio do Período.

–

Método de Amortização — Somente para intangíveis. Indica o método
de amortização a ser usado para os ativos. Aplicável somente a ativos
com uma vida útil finita. Finito (distribui o valor do ativo uniformemente
durante a sua vida útil), Duração Indefinida (sem amortização). Apenas o
método Linear é suportado.

–

Prazo de Leasing de Baixo Valor (em Meses)—Para os ativos de
leasing, se IFRS16 – Padrão estiver habilitado, informe um valor de
limite. Os ativos de leasing que atendem ao limite de baixo valor
informado, como prazo de valor de leasing inferior a 12 meses, são
calculados usando o padrão IFRS16 para ativos de baixo valor e
debitados em P&L, em vez de serem tratados como outros ativos.

–

Quantia de Leasing de Baixo Valor—Para os ativos de leasing,
seIFRS16 – Padrão estiver habilitado, informe um valor de limite. Os
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ativos de leasing que atendem ao limite de baixo valor informado, como valor de
leasing inferior a $ 5.000, são calculados usando o padrão IFRS16 para ativos
de baixo valor e debitados em P&L, em vez de serem tratados como outros
ativos.
•

Pressupostos de Financiamento — Para cada ativo, insira:
–

Incidência de Fluxo de Caixa — Determina o fluxo de caixa para as aquisições
de capital; o pressuposto com base no qual o padrão de fluxo de caixa é
definido. As opções são: Antes de 2 Meses, Antes de 1 Mês, Mesmo Mês,
Próximo Mês, Após 2 Meses, Após 3 Meses, Após 4 Meses ou Alternado. A
opção selecionada terá um impacto direto na Declaração de Fluxo de Caixa.
Em um aplicativo de 13 períodos, Mês não representa um mês civil, mas o
período definido no calendário de 13 períodos.

•

–

Períodos Alternados de Fluxo de Caixa — Determinará o número de períodos
de fluxo de caixa se a incidência de fluxo de caixa for alternada.

–

% de Financiamento — Porcentagem das aquisições de capital financiadas por
uma origem externa.

–

Incidência de Financiamento — Determina o financiamento para as aquisições
de capital; o pressuposto com base no qual o padrão de entrada de caixa é
definido. As opções são: Antes de 2 Meses, Antes de 1 Mês, Mesmo Mês,
Próximo Mês, Após 2 Meses, Após 3 Meses, Após 4 Meses ou Alternado.

–

Períodos Alternados de Financiamento — Determinará o número de períodos
de fluxo de financiamento se a incidência de financiamento for alternada.

Outras Despesas — Insira pressupostos para outras despesas, como a
porcentagem de Reparos, Seguro, Manutenção e Impostos.
Para atribuir drivers de despesa a outro ano do plano, selecione Atribuir % de
Drivers no menu Ações. Esta opção permite copiar os drivers de um ano para outro,
com uma variação baseada em um aumento percentual especificado. Por exemplo,
se o seguro for 2%, e você selecionar Atribuir % de Drivers e incrementar em 2, o
seguro passará a ser 4%.

Quando houver uma alteração nos pressupostos, por exemplo, quando novos pressupostos
forem adicionados ou os pressupostos forem modificados, na página Outros Pressupostos
de Despesa, realce a classe de ativo modificada e selecione Sincronizar Drivers no menu
Ações.
Vídeo
Sua Meta
Saiba mais sobre o IFRS16 no Capital.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Ativos Imobilizados no Capital
Planning para IFRS 16

Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o
aprendizado de um tópico.
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Sua Meta

Saiba como

Este tutorial mostra como planejar ativos
de leasing do Capital com suporte ao
Planejamento de Ativos de Leasing
Padrão IFRS16 habilitado, e como importar
com IFRS16
ativos arrendados existentes. Vários casos
de uso estão incluídos.

Gerenciamento de Novos Investimentos de Capital
O componente Investimentos
fornece várias opções para ajudá-lo a
gerenciar novos investimentos de ativos de capital.
Depois de definir ou examinar os pressupostos de capital, adicione ativos de capital e
insira os detalhes dos ativos. Você pode gerenciar estes tipos de ativos:
Tabela 6-1

Gerenciamento de Novos Ativos de Capital

Tipo de Ativo

Ativos

Descrição

Mais Informações

•

Análise de Dados Financeiros
de Capital com Dashboards

Visão Geral de
•

Planejamento de
Novos Ativos

Planejamento do
Ativo de Leasing

Veja uma visão geral
dos novos ativos de
capital em um
dashboard.
Examine o valor dos
ativos de projetos
capitalizados.

Adicione novos ativos de
Como Adicionar Novos Ativos
capital e detalhes de ativos e de Capital
gerencie novos ativos e
novos ativos arrendados.
Como Adicionar Novos Ativos
Adicione novos ativos e
detalhes de ativos e gerencie Arrendados
novos ativos de leasing.
Insira pressuposições para
orientar os dados
financeiros de ativos de
capital.

Pressupostos

Como Inserir Pressuposições
de Ativos de Capital

Como Adicionar Novos Ativos de Capital
Depois de definir ou examinar os pressupostos de capital, adicione ativos de capital e
insira os detalhes dos ativos.

1.

Clique em Investimentos
Novo Ativo

e, em seguida, clique em Planejamento de

.
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2.

Na página Detalhe do Novo Ativo, selecione a Classe do Ativo na lista suspensa. Por
exemplo, selecione uma categoria, como Maquinário, Edifícios ou Veículos, dependendo
do que estiver definido para o seu negócio.

3.

Se você tiver integrado o Capital e o Projects, poderá selecionar um projeto para ver o
valor dos ativos planejados para ele.

4.

Na página Detalhe do Novo Ativo, clique com o botão direito do mouse em uma linha.
No menu Ações, selecione Adicionar Novo Ativo.

5.

Insira os detalhes do ativo e clique em Iniciar.
Os campos marcados com * são campos obrigatórios que ajudam a determinar o custo e
a depreciação do ativo, além de outros cálculos de despesas.

6.

Clique na guia horizontal Financiamento a fim de inserir pressupostos de financiamento
para seus ativos.
Se você tiver inserido pressupostos de fluxo de caixa, financiamento, depreciação/
amortização, esses valores serão preenchidos por padrão, mas poderão ser substituídos
no nível do ativo.

7.

Clique na guia horizontal Despesas Relacionadas ao Ativopara inserir outras despesas
de ativos.
Se você tiver inserido pressupostos de despesas relacionadas ao ativo, esses valores
serão preenchidos por padrão, mas poderão ser substituídos no nível do ativo.

8.

Clique na guia horizontal Justificativa Detalhada a fim de inserir uma descrição e uma
justificativa baseadas em texto para o novo ativo de capital.

9.

Após adicionar os ativos, passe o mouse sobre o canto superior direito da página
Detalhe do Novo Ativo para ativar o menu e, no menu Ações, selecione Calcular
Ativos. Você verá os novos ativos refletidos nos gráficos na parte inferior da página.

10. No menu Ações, selecione Roll-up a fim de somar os dados da classe do ativo para uso

no Financials.
11. Se tiver integrado o Capital ao Financials, quando estiver pronto para ver os dados do

Capital no Financials, peça ao administrador para executar as regras necessárias e
enviar os dados.

Nota:
Se estiver integrando o Capital ao Projects, você poderá examinar os ativos
capitalizados que foram enviados do Projects selecionando a classe do ativo e o
projeto. Você pode usar os dashboards Novos Ativos de Projetos e Trabalho em
Progresso do Capital para examinar informações de projetos capitalizados.
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Nota:
Quando um ativo é adicionado, se o valor de sucata for definido como 0
(zero), o método de depreciação Ano de BD ou Período de BD talvez não
produza os resultados desejados. Para produzir os cálculos de depreciação
corretos ao usar o método de depreciação Ano de BD, a Oracle recomenda
que o valor de sucata seja definido como pelo menos 1% do custo básico.
Após o cálculo do ativo, se a precisão da moeda estiver definida como 0, os
valores de depreciação referentes ao Ano de Saldo Decrescente serão
arredondados e talvez não pareçam corretos. Entretanto, internamente o
valor total correto será armazenado e usado nos cálculos.

Remoção de Ativos
Você pode remover um novo ativo:
Na página Detalhe do Novo Ativo, selecione o ativo e, no menu Ações, selecione
Remover Ativo.
Como Adicionar Novos Ativos Arrendados
Se você estiver executando o planejamento de ativos de leasing sem usar o padrão
IFRS-16, há dois tipos de ativos de leasing:
•

Leasing Operacional — Semelhante aos acordos de aluguel, os leasings
operacionais são para curtas durações. O locador, que retém a exposição aos
riscos e os benefícios de propriedade, geralmente assume a manutenção, o
seguro e os custos de reparo do ativo.

•

Leasing Capitalizado — Leasings que duram quase toda a vida útil do ativo e em
que o ativo não tem mais valor após o período de leasing. O locatário
efetivamente assume todos os riscos e benefícios de propriedade, incluindo
manutenção, consertos, seguro e obsolescência. A função do locador é
principalmente fornecer financiamento para o ativo. Ao término, o ativo
geralmente é transferido para o locatário por uma determinado soma, de maneira
semelhante à compra de um ativo em prestações ao longo do tempo.

Se você estiver executando o planejamento de ativos de leasing usando o padrão
IFRS-16 (seu administrador habilitou o IFRS16 – Padrão para o aplicativo), todos os
leasings são leasings operacionais.

1.

Clique em Investimentos

Ativo de Leasing
2.

e, em seguida, clique em Planejamento do

.

Na página Detalhe do Novo Ativo, selecione a Classe do Ativo na lista
suspensa. Por exemplo, selecione uma categoria, como Desktop, Móveis ou
Equipamento de Escritório, dependendo do que estiver definido para o seu
negócio.
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3.

Se tiver integrado o Capital e o Projects, selecione um projeto ao qual associar o ativo.

4.

Na página Planejamento do Ativo de Leasing, clique com o botão direito do mouse em
uma linha. No menu Ações, selecione Adicionar Novo Ativo Arrendado.

5.

No formulário Adicionar Ativo Arrendado, insira detalhes como prazo do leasing,
pagamento do leasing e frequência do pagamento. Para aplicativos habilitados para o
IFRS-16 Padrão, especifique uma Taxa de Índice e selecione a Base da Taxa de Índice
(Anual ou a Frequência do Pagamento). Depois clique em Iniciar.
A Base da Taxa de Índice permite que você tenha um aumento na taxa de índice anual
ou um aumento na taxa de índice vinculado à frequência do pagamento.
Se necessário, para aplicativos habilitados para o Padrão IFRS-16, você pode definir
Substituição de Valor Baixo como Sim para um ativo. Quando Substituição de Valor
Baixo é definida como Sim, o ativo é calculado como um ativo de valor baixo,
independentemente do valor do ativo de leasing. Por padrão, Substituição de Valor
Baixo está definida como Não.

6.

Clique com o botão direito do mouse em uma linha e, no menu Ações, selecione
Calcular Leasing para ver o impacto atualizado dos ativos arrendados.

Definição de Períodos de Aluguel Gratuito para Ativos de Leasing
No caso de aplicativos habilitados para o IFRS-16 Padrão, depois de adicionar novos ativos
de leasing, você pode especificar períodos de aluguel gratuito para um leasing.

1.

Clique em Investimentos

Leasing

e, em seguida, clique em Planejamento do Ativo de

.

2.

Clique no formulário, Períodos de Aluguel Gratuito.

3.

Para cada ativo de leasing, selecione Sim para quaisquer períodos que deverão ter
aluguel gratuito e depois clique em Salvar.

4.

Clique no formulário Planejamento do Ativo de Leasing e clique com o botão direito do
mouse em uma linha. No menu Ações, selecione Calcular Leasing.
Os pagamentos de leasing do período de aluguel gratuito são definidos como zero.
Quando você calcula o leasing, os valores do valor presente e do fluxo de caixa são
calculados considerando os períodos de aluguel gratuito.

Planejamento de Ativos de Leasing sem Padrão IFRS-16
Quando um ativo arrendado é adicionado, o Capital seleciona automaticamente um tipo de
leasing (Leasing Operacional ou Leasing Capitalizado) com base nos parâmetros
informados. Depois que um ativo arrendado é adicionado, será possível alterar o tipo de
leasing no formulário Detalhes do Novo Ativo Arrendado. Observe que, se você alterar os
parâmetros de ativo posteriormente, também deverá alterar o tipo de leasing, se aplicável.
Estes são os critérios que o Capital aplica ao classificar um leasing como Operacional versus
Capitalizado:
•

Transferência de propriedade no fim do prazo de leasing

•

Opção de compra em determinada data durante o período de leasing por um preço mais
baixo (muito menor do que o valor de mercado esperado do ativo nesse momento)
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•

O prazo do leasing aplica-se à maior parte da vida útil do ativo (pelo menos 75%
da vida útil do ativo)

•

O valor presente dos pagamentos de leasing excede 90% do valor inicial do ativo

Os leasings capitalizados afetam a Declaração de Renda e o Balanço Geral,
enquanto os leasings operacionais afetam apenas a Declaração de Renda.
Impacto do tipo de leasing em demonstrativos financeiros:
•

Leasing operacional — Os pagamentos de leasing são registrados como
despesas operacionais (despesa de aluguel) na Declaração de Renda.

•

Leasing Capitalizado:
–

Registra um ativo e um passivo no Balanço Geral para refletir o valor do
equipamento e a obrigação dos pagamentos de leasing, respectivamente
(débito)

–

O ativo é depreciado durante a sua vida útil, o que reduz o ativo no Balanço
Geral e gera uma despesa de depreciação na Declaração de Renda.

–

Os juros associados ao leasing devem ser listados como uma despesa na
Declaração de Renda (pagamento de juros imputados)

Observe o seguinte sobre os cálculos do Valor Presente do Leasing:
•

O intervalo de pagamento não é considerado no cálculo do Valor Presente do
Leasing.

•

Quando a frequência do pagamento é diferente de anual, o valor presente do
leasing é calculado com base no valor do Pagamento do Leasing (inserido pelo
usuário) e convertendo-se o valor real inserido pelo usuário para a taxa de juros e
o número de períodos, com base na frequência do pagamento.

•

O Valor Presente do Leasing não é exibido como um número negativo.

Planejamento de Ativos de Leasing com Padrão IFRS-16
Quando o Padrão IFRS16 está habilitado, a regra Calcular Ativos de Leasing usa
os novos padrões para calcular ativos de leasing.
•

Todos os leasings são reconhecidos no balanço patrimonial, exceto os leasings de
baixo valor ou baixa duração.

•

Os limites de valor baixo ou baixa duração de leasing são baseados no valor que
você informou em Pressupostos de Depreciação e Amortização para Prazo de
Leasing de Baixo Valor (em meses) e Quantia de Leasing de Baixo Valor . Os
ativos de leasing que atendem aos limites de baixo valor informados são
calculados usando o padrão IFRS16 para ativos de baixo valor e debitados em
P&L, em vez de serem tratados como outros ativos.
A frequência do pagamento é levada em consideração quando se determina se o
ativo de leasing é um ativo de valor baixo. O valor do ativo é calculado como
(lease payment x payment frequency). Se o valor calculado for menor que a
Soma do Leasing de Valor Baixo, o ativo será considerado como um ativo de
leasing de valor baixo. Por exemplo, se a Soma do Leasing de Valor Baixo for
US$ 5000, e um ativo de leasing tiver um pagamento de US$ 500 com uma
frequência de pagamento mensal, o valor do ativo de leasing será calculado como
US$ 500 x 12 meses = US$ 6000. Uma vez que US$ 6000 é mais alto que a
Soma do Leasing de Valor Baixo de US$ 5000, esse ativo de leasing não será
considerado como um ativo de valor baixo. No entanto, se esse mesmo ativo tiver
uma frequência de pagamento semestral, o valor do ativo de leasing será
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calculado como US$ 500 x 2 = US$ 1000, que é menor do que a Soma de Leasing de
Valor Baixo de US$ 5.000, e será considerado como um ativo de valor baixo.
–

Se um pagamento de leasing for menor que ou igual à quantia do leasing de baixo
valor, o leasing será calculado sem o cálculo de PV ou NPV dos ativos.

–

Se um prazo pagamento de leasing for menor que ou igual à quantia do leasing de
baixo valor, o leasing será calculado sem o cálculo de PV ou NPV dos ativos.

•

Quando Substituição de Valor Baixo é definida como Sim para um ativo, o ativo é
calculado como um ativo de valor baixo, independentemente do valor do ativo de
leasing.

•

Se você definir uma Taxa de Índice, os valores de índice aumentam para a inflação com
base na Base da Taxa de Índice (anual ou de acordo com a frequência de pagamento,
dependendo do que você selecionar). Se você não definir a taxa do índice, os
pagamentos de leasing serão os mesmos para cada período. A regra de negócios
Calcular Ativos Arrendados leva em consideração a Taxa de Índice e a Base da Taxa
de Índice ao calcular o NPV de um ativo.
–

Se você definir uma Taxa de Índice para um ativo, Calcular Ativos de Leasing
calculará o NPV do ativo de leasing em vez do PV do ativo de leasing.

–

Para ativos de leasing com Taxa de Índice, Calcular Ativos de Leasing calculará o
PV dos ativos de leasing para todos os ativos em que a data de início do leasing é
anterior ao intervalo de anos do planejamento e da previsão.

–

Se você não definir uma taxa de índice para um ativo, Calcular Ativos de Leasing
calculará o PV do ativo.

•

Se você tiver definido períodos de aluguel gratuito, os pagamentos de leasing do período
de aluguel gratuito serão definidos como zero. Quando você calcular o leasing, os
valores do valor presente e do fluxo de caixa serão calculados considerando os períodos
de aluguel gratuito.

•

A depreciação dos ativos de leasing varia conforme a propriedade do leasing. Se a
propriedade for do arrendador, a depreciação será cobrada pelo prazo do leasing ou até
o fim da vida útil do ativo (o que ocorrer primeiro). Se a propriedade for do arrendatário,
a depreciação será cobrada pela vida útil do ativo.

Conversão de Novos Ativos em Ativos Existentes
Quando estiver pronto para reconciliar um novo ativo planejado com um ativo existente, na
página Detalhe do Novo Ativo ou Planejamento do Ativo de Leasing, selecione o ativo e,
no menu Ações, selecione Converter Novo para Existente.
O ativo e todos os dados associados são movidos dos novos ativos para os existentes.
Remoção de Ativos de Leasing
Você pode remover um ativo de leasing:
Na página Planejamento do Ativo de Leasing, selecione o ativo e, no menu Ações,
selecione Remover Ativo.
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Gerenciamento de Ativos Existentes
O componente Ativos Existentes
gerenciar os ativos de capital existentes.
Tabela 6-2

fornece várias opções para ajudá-lo a

Gerenciamento de Ativos Existentes

Tarefa

Visão Geral

Descrição

Mais Informações

Examine dashboards de
visão geral e variação dos
ativos de capital existentes.

Análise de Dados Financeiros
de Capital com Dashboards

Gerencie ativos existentes:
•
Baixas e transferências
•
Pressupostos de
Gerenciar Ativos
financiamento
•
Drivers de despesas
relacionadas a ativos
•
Aprimoramentos

•
•

Transferência e Baixa de
Ativos Existentes
Aprimoramento dos
Ativos Existentes

Gerencie ativos arrendados
existentes:

Gerenciamento de Ativos
Arrendados Existentes

Insira pressupostos para
orientar os cálculos de
ativos existentes.

Como Inserir Pressuposições
de Ativos de Capital

Ativos
Arrendados Existentes

Pressupostos

Transferência e Baixa de Ativos Existentes
Você pode transferir ou dar baixa nos ativos existentes quando necessário. Por
exemplo, você pode transferir a propriedade de um ativo para outra organização ou
dar baixa nele vendendo-o ou realizando a baixa contábil do seu valor.

1.

Clique em Ativos Existentes
Ativos

e, em seguida, clique em Gerenciar

.

2.

Selecione o ativo e posicione o mouse sobre ele para ver o menu Ações; depois,
selecione Transferir Ativo ou Dar Baixa em Ativo.

3.

Insira os detalhes da transferência do ativo, como entidade para transferência, a
data e a justificativa. Ou insira os detalhes da baixa, como a data da baixa, se é
uma venda ou uma baixa contábil, os custos da baixa e o valor da venda ou da
baixa contábil.
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4.

Para a entidade de destino, você deve calcular os ativos: Navegue até a entidade de
destino (na barra de Ponto de Vista) e, no menu Ações, selecione Calcular Ativo.

O custo do ativo não é mais incluído nos cálculos a partir do momento da baixa. No caso de
uma transferência de ativo, você verá que ele é transferido para a outra entidade.
Aprimoramento dos Ativos Existentes
Os gerentes das unidades organizacionais e dos centros de custos planejam o
aprimoramento dos ativos (por exemplo, fazer upgrade de um ativo, aumentar o espaço das
instalações, e assim por diante). Insira detalhes, como o nome do aprimoramento do ativo,
descrição, unidades do ativo, taxa do ativo, valor de sucata, local físico, data da compra e
data de serviço.

Nota:
Antes de aprimorar um ativo, você deve selecionar a propriedade de membro
Habilitar para Filhos Dinâmicos para o Detalhe do Ativo, especificar o Número
de Filhos Dinâmicos Possíveis e atualizar o aplicativo. Basicamente isso divide o
ativo em vários ativos. Para que os planejadores possam aprimorar os ativos,
habilite a propriedade de pai dinâmico para o ativo a ser aprimorado. Os detalhes
do ativo existente devem ser carregados em um filho sob esse pai para representar
o ativo base. Todos os outros aprimoramentos serão capturados como irmãos
desse ativo base.
Por exemplo, crie um membro sob o ativo e carregue os detalhes do ativo existente
nesse membro. Esta seria a aparência da hierarquia:
Edifício de Escritórios Nº 3020 - Habilite a Propriedade de Pai Dinâmico
•

Edifício de Escritórios Nº 3020 - Ativo Base

•

Edifício de Escritórios Nº 3020 - Aprimoramento 1

•

Edifício de Escritórios Nº 3020 - Aprimoramento 2

Neste exemplo, quando a dimensão Detalhe do Ativo estiver sendo criada,
carregue o membro Pai e o Ativo Base e, em seguida, carregue todos os dados no
membro Ativo Base. Os membros Aprimoramento 1 e Aprimoramento 2 são criados
quando você inicia a regra de Aprimoramento no Capital. (Os planejadores podem
renomear os aprimoramentos.)

1.

Clique em Ativos Existentes

e, em seguida, clique em Gerenciar Ativos

.
2.

Selecione Aprimoramentos nas guias horizontais.

3.

Selecione um ativo e, no menu Ações, selecione Aprimoramento.

4.

Insira detalhes, como o nome do aprimoramento do ativo, descrição, unidades do ativo,
taxa do ativo, valor de sucata, local físico, data da compra e data de serviço; depois,
clique em Iniciar.
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O ativo com o nome do aprimoramento será adicionado abaixo do ativo original.
Gerenciamento de Ativos Arrendados Existentes
Os ativos arrendados são gerenciados da mesma forma que os ativos existentes.

1.

Clique em Ativos Existentes

Leasing Existentes

e, em seguida, clique em Ativos de

.

2.

Gerencie despesas, amortização etc.

3.

Passe o mouse para ver o menu Ações; depois, selecione Calcular Tudo ou
Roll-up. Isso agregará dados para Entidade Total, Total de Ativos Fixos e todas
as dimensões personalizadas habilitadas.

Gerenciamento de Intangíveis
O componente Intangíveis
fornece várias opções para ajudá-lo a gerenciar
ativos intangíveis (ativos como melhorias em propriedade arrendada, direitos de
software, segredos comerciais e avaliação da marca).
Tabela 6-3

Gerenciamento de Intangíveis

Tarefa

Visão Geral

Novos Intangíveis

Descrição

Mais Informações

Veja uma visão geral dos
dados financeiros de ativos
intangíveis.

Análise de Dados Financeiros
de Capital com Dashboards

Adicione novos ativos
intangíveis.

Como Adicionar e Gerenciar
Novos Intangíveis

Gerencie ativos intangíveis
existentes.

Gerenciamento de Intangíveis
Existentes

Examine pressupostos de
depreciação e amortização
para orientar os dados
financeiros de ativos de
Capital.

Como Inserir Pressuposições
de Ativos de Capital

Intangíveis
Existentes

Pressupostos

Como Adicionar e Gerenciar Novos Intangíveis
Para adicionar um novo intangível:
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1.

Clique em Intangíveis

e, em seguida, clique em Novos Intangíveis

.

2.

Na página Detalhes de Ativo, selecione a Classe do Ativo na lista suspensa. Por
exemplo, selecione uma categoria, como Direitos Autorais, Royalty ou Avaliação da
Marca, dependendo do que estiver definido para o seu negócio.

3.

Se tiver integrado o Capital e o Projects, selecione um projeto na lista suspensa Página
ao qual o ativo deverá ser associado.

4.

Passe o mouse sobre o canto superior direito da página Detalhes de Ativo para ativar o
menu e, no menu Ações, selecione Adicionar Novo Ativo.

5.

Insira os detalhes do ativo e clique em Iniciar.
Se você tiver inserido pressupostos para % de Seguro ou % de Manutenção, esses
valores serão preenchidos por padrão, mas poderão ser substituídos no nível do ativo.

6.

Clique na guia horizontal Pressupostos de Financiamento a fim de inserir
pressupostos de financiamento para seus ativos.
Se você tiver inserido pressupostos de financiamento, esses valores serão preenchidos
por padrão, mas poderão ser substituídos no nível do ativo.

7.

Clique na guia horizontal Outras Despesas para inserir outras despesas de ativos.
Se você tiver inserido pressupostos para outras despesas, esses valores serão
preenchidos por padrão, mas poderão ser substituídos no nível do ativo.

8.

Clique na guia horizontal Justificativa Detalhada a fim de inserir uma descrição e uma
justificativa baseadas em texto para o novo ativo de capital.

9.

Após adicionar os ativos, passe o mouse sobre o canto superior direito da página
Detalhes de Ativo para ativar o menu e, no menu Ações, selecione Calcular
Intangíveis. Selecione Roll-up. Isso agregará os dados referentes a Entidade Total,
Total de Ativos Fixos e todas as dimensões personalizadas habilitadas.
Você verá os novos ativos refletidos nos gráficos localizados na parte inferior da página.

Remoção de Intangíveis
Você pode remover um novo intangível:
Na página Detalhe do Ativo, selecione o ativo e, no menu Ações, selecione Remover
Ativo.
Gerenciamento de Intangíveis Existentes
Você pode gerenciar os intangíveis existentes.

1.

Clique em Intangíveis

e, em seguida, clique em Intangíveis Existentes

.
2.

Gerencie ativos usando estas opções.
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•

3.

Impairment de Ativo — Quando um ativo vale menos no mercado do que o
valor listado no Balanço Geral, ele poderá ter impairment, o que resultará em
um ajuste da conta do ativo para o preço estabelecido de mercado. Somente
ativos intangíveis podem ter impairment. Insira detalhes sobre o ativo para
impairment, incluindo a data de impairment, o valor justo de mercado e a
opção de impairment:
–

Gastos — O valor do ativo será gasto.

–

Capitalizado — O valor do ativo será capitalizado. Se você selecionar a
opção de capitalização, o valor de impairment será contabilizado como
reserva de capital.

–

Parcialmente Capitalizado — Parte do valor do ativo será capitalizado.
Se você selecionar Parcialmente Capitalizado, o valor de impairment será
distribuído para a reserva de capital, com base no % Capitalizado. A
amortização é reduzida do mês de impairment.

•

Dar Baixa em Ativo — Quando ocorre a baixa de ativos, os saldos dos ativos
são encerrados a partir da data da baixa, e as perdas ou os ganhos sobre as
vendas ou a baixa contábil são calculados. Além disso, após a data da baixa,
as despesas relacionadas ao ativo no qual foi dada baixa não são calculadas.

•

Transferir Ativo — Para garantir o uso ideal de ativos, os gerentes de
instalações e os gerentes de centro de custo podem transferir recursos de
ativo fixo entre departamentos. Ao planejar transferências, certifique-se de
que os usuários têm permissões de acesso para as entidades de origem e
destino.

Após fazer as alterações nos intangíveis existentes, no menu Ações, selecione
Calcular Intangíveis e Roll-up. Isso agregará os dados referentes a Entidade
Total, Total de Ativos Fixos e todas as dimensões personalizadas habilitadas.

Análise de Dados Financeiros de Capital com Dashboards
Os dashboards predefinidos fornecem uma visão dos dados financeiros globais de
ativos de capital, incluindo dispêndios de capital, além de impactos de fluxo de caixa e
balanço geral. Para ver o nível de detalhe desejado, você pode fazer drill para os
membros nos gráficos dos dashboards.

1.

, Ativos Existentes

Clique em Investimentos

ou Intangíveis

.

.

2.

Clique em Visão Geral

3.

Para Investimentos e Ativos Existentes, clique na guia horizontal
correspondente ao tipo de dashboard desejado.

4.

Use a barra de Ponto de Vista a fim de selecionar diferentes membros de
dimensão para exibição no formulário, por exemplo, para selecionar um projeto ou
uma entidade diferente.
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Análise de Dados Financeiros de Ativos do Capital
O componente Análise
do Capital fornece dashboards de análise predefinidos que
mostram o impacto dos ativos de capital no desempenho financeiro geral.
Tabela 6-4

Análise de Dados Financeiros de Ativos do Capital

Tarefa

Descrição

Resumo de Despesas de Capital

Demonstrativos Financeiros

Uso do Ativo

Veja uma visão geral das despesas do Capital
no formato de dashboard. Veja um Resumo de
Despesas e um Resumo de Ativos no formato
de grade.
Examine o balanço geral, os impactos de fluxo
de caixa e os impactos de lucros e perdas dos
ativos de capital.
Se você integrou o Capital ao Projects, revise o
resumo do uso de ativos e o uso de ativos entre
projetos.
Para ver o uso do ativo no Capital, adicione
custos de equipamento em Projetos, execute a
regra Calcular Projeto e, em seguida, a regra
Roll-up de Capital.

Para analisar os dados financeiros do Capital, clique em Análise
de análise a ser examinada.

e selecione o tipo

Para ver o nível de detalhe desejado, você pode fazer drill para os membros nos gráficos
dos dashboards. Para alterar os membros que deseja examinar, selecione membros
diferentes no Ponto de Vista.
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Como Trabalhar com o Strategic Modeling
Consulte Também:
•

Visão Geral da Tarefa

•

Como Trabalhar com Modelos

•

Como Trabalhar com Modelos

•

Como Trabalhar com Relatórios

•

Criação e Execução de Roll-ups de Cenário

Visão Geral da Tarefa
Revise as tarefas que você executará no Strategic Modeling. Em geral, você executará as
tarefas nesta ordem:
1.

Abra um aplicativo, revise os modelos usados para criar modelos e depois crie um
modelo ou abra um modelo existente. Consulte Como Trabalhar com Modelos e Criação
de um Modelo do Strategic Modeling.

2.

Se necessário, faça check-out de um modelo. Você também pode abrir uma cópia de um
modelo. Consulte Como Abrir, Fazer Check-Out e Excluir Modelos.

3.

Execute as tarefas de análise estratégia, como:
•

Gerenciar contas e subcontas.

•

Definir o método de previsão das contas.

•

Identifique um valor de destino para uma conta

•

Fazer análises "what-if" usando o Scenario Manager.

•

Determinar como os valores são calculados.

•

Calcular o modelo.

•

Melhorar a precisão da previsão usando simulações.

•

Trabalhar com períodos de tempo.

•

Trabalhar com opções de financiamento.

Consulte Como Trabalhar com Modelos.
4.

Revisar relatórios integrados e personalizados. Como Trabalhar com Relatórios.

5.

Crie e execute roll-ups de cenário para fazer roll-up de dados. Consulte Criação e
Execução de Roll-ups de Cenário.
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Nota:
Dependendo do acesso que seu Administrador tenha concedido aos
modelos e recursos, é possível que você não veja todos os recursos
descritos nesta seção.

Para começar, clique em Strategic Modeling
componente.
Tabela 7-1

e depois selecione um

Tarefas do Strategic Modeling

Tarefa

Execute Estas Tarefas
•
•
Modelos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mais Informações

Criar, fazer check-out e Como Trabalhar com Modelos
abrir modelos.
Trabalhar na Exibição
da Conta.
Trabalhar com Grupos
de Contas.
Gerenciar contas e
subcontas.
Definir o método de
previsão das contas.
Identifique um valor de
destino para uma conta
Fazer análises "what-if"
usando o Scenario
Manager.
Melhorar a precisão da
previsão usando
simulações.
Determinar como os
valores são calculados.
Gerenciar períodos.
Trabalhar com opções
de financiamento.
Revisar relatórios
integrados, como
Declaração de Renda,
Balanço Geral e Fluxo
de Financiamento.
Revisar relatórios
personalizados que
foram projetados no
Oracle Smart View for
Office.
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Tabela 7-1

(Cont.) Tarefas do Strategic Modeling

Tarefa

Cenário

Roll-ups de

Execute Estas Tarefas

Mais Informações

•

Criar roll-ups de
cenário.
•
Especificar
características do
modelo.
•
Construir um caso de
negócios.
•
Executar roll-ups de
cenário.
Além disso, você pode
revisar o status dos roll-ups
de cenário no Console de
Jobs.

Criação e Execução de Rollups de Cenário

Revisar modelos usados
para criar modelos.

Como Trabalhar com Modelos

Modelos

Além disso, você pode executar essas tarefas na extensão do Smart View do Strategic
Modeling:
•

Trabalhar com modelos locais

•

Editar uma planilha ou adicionar novas planilhas

•

Adicionar e modificar contas definidas pelo usuário

•

Modificar o status de entrada de uma conta

•

Usar o Agendador de Depreciação

•

Usar a Análise de Sensibilidade

•

Modificar a estrutura e as configurações de Tempo

•

Adicionar e editar Agendas de Débito

•

Alterar opções de financiamento

•

Executar conversões de moeda

•

Trabalhar com opções de impostos e avaliação

•

Projetar um relatório personalizado ou modificar um relatório padrão

•

Salvar um modelo como modelo

•

Gerar ou atribuir dimensões personalizadas

•

Modificar um modelo e fazer upload dele para uso na Web

•

Converter e fazer upload de relatórios da versão on-premise do Oracle Hyperion
Strategic Finance para o Strategic Modeling na Web

•

Fazer upload de modelos que criou na versão on-premise do Strategic Finance para o
Strategic Modeling na Web

Consulte Como Trabalhar com o Strategic Modeling no Smart View.
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Como Trabalhar com Modelos
Use modelos para criar um modelo rapidamente. Os modelos incluem um conjunto
hierárquico de contas sem períodos ou dados.
O Strategic Modeling inclui modelos para estruturas de contas que são usadas com
frequência. Você pode usar um dos modelos fornecidos ou criar e fazer upload de
modelos personalizados.
A Oracle fornece esses modelos:
•

Padrão

•

Utilitário

•

Assistência Médica

•

Varejo

•

Ensino Superior

Esses modelos ficam disponíveis quando você habilita o Strategic Modeling; assim,
você pode começar a trabalhar rapidamente. Você não pode modificar os modelos
fornecidos pela Oracle, mas pode salvar uma cópia de um modelo e modificá-lo de
acordo com seu caso de uso de negócios.
Para revisar a estrutura da conta dos modelos fornecidos e quaisquer modelos
personalizados de que você tenha feito upload:

1.

Na página inicial, clique em Strategic Modeling

Modelos

e depois clique em

.

2.

No menu Ações do modelo que você deseja revisar, clique ou toque em Abrir.

3.

Altere o Cenário, a Exibição de dados ou os Grupos de Contas para mostrar
diferentes conjuntos de contas.

Você também pode revisar e editar a estrutura de contas nos modelos fornecidos pela
Oracle usando o Strategic Modeling no Oracle Smart View for Office.

Como Trabalhar com Modelos
Os componente Modelos
do Strategic Modeling fornece várias opções para
ajudar você a trabalhar com modelos e fazer análises estratégicas.
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Tabela 7-2

Como Trabalhar com Modelos

Tarefa

Conta

Exibição da

Descrição

Mais Informações

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Relatórios
Personalizados

Abra um modelo.
Trabalhar na Exibição da
Conta.
Adicionar e excluir
membros de dimensão.
Definir o método de
previsão das contas.
Gerenciar contas e
subcontas.
Identifique um valor de
destino para uma conta
Executar uma análise
what-if.
Determinar como os
valores são calculados.
Revisar relatórios
integrados, como
Declaração de Renda,
Balanço Geral e Fluxo de
Financiamento.

Revisar relatórios
personalizados que foram
projetados no Oracle Smart
View for Office.

•
•
•
•
•
•
•
•

Como Abrir, Fazer CheckOut e Excluir Modelos
Como Trabalhar na Exibição
da Conta
Adição e Exclusão de
Membros da Subconta
Como Definir o Método de
Previsão das Contas
Gerenciamento e Edição de
Subcontas
Como Especificar um Valor
de Destino para uma Conta
Como Executar uma Análise
What-If com Cenários
Como Determinar como os
Valores São Calculados
Revisão de Relatórios

Revisão de Relatórios

Gerenciamento de Modelos
Você pode criar, fazer check-out, modificar e excluir modelos. Também pode exibir modelos
usados para criar modelos.

Criação de um Modelo do Strategic Modeling
Os administradores e modeladores podem criar modelos do Strategic Modeling usando
modelos: estruturas de modelos financeiros que contêm padrões de modelagem e relatórios
predefinidos. A Oracle inclui vários modelos predefinidos para que você possa começar a
trabalhar rapidamente. Você também pode criar um modelo com base em um modelo
existente.
Os usuários fazem check-out dos modelos para trabalhar com eles ou podem trabalhar com
uma cópia do modelo. Quando usuários trabalham com uma cópia de um modelo, eles não
podem salvar alterações nos dados ou no modelo.
Quando você cria um modelo, ele é preenchido com um gráfico de contas hierárquico, uma
estrutura de tempo, relatórios, exibições de dados, grupos de contas e todos os metadados
do modelo ou o modelo de onde ele foi criado.
É necessário que você já tenha criado um aplicativo e habilitado o Strategic Modeling. Se
você quiser usar um modelo personalizado (personalizado usando o Oracle Smart View for
Office) para criar o modelo, é necessário que o upload dele já tenha sido feito.
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Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como criar um modelo do Strategic
Modeling.

Criação de Modelos Estratégicos no
Oracle Enterprise Planning Cloud

Para criar um modelo do Strategic Modeling:

1.

Na Homepage, clique em Strategic Modeling

Modelos

e, em seguida, em

.

2.

Clique em Criar.

3.

Na página Geral, especifique as opções a seguir e depois clique em Próximo.
•

Especifique um nome de modelo e uma descrição.

•

Selecione se deseja criar o modelo com base em um modelo, em um modelo
existente no aplicativo atual ou em um arquivo .alc local. Em seguida,
selecione o modelo ou o arquivo.
Se você estiver criando um modelo com base em um arquivo .alc local, o
arquivo já deverá ter sido convertido no Smart View para ser usado no Cloud.
Para integrar os dados do Strategic Modeling ao Financials, selecione o
modelo Financeiro.

•

Selecione Colocar na Raiz para criar um modelo autônomo ou um modelo
que será o pai de outro modelo. Ou ainda para criar uma estrutura
hierárquica, apagar Colocar na Raiz e selecionar um modelo pai.
A criação de uma estrutura de modelo hierárquica pode ser útil para roll-ups
de cenário e gerenciamento de controle de acesso, bem como para organizar
modelos visualmente.

•

Selecione uma moeda base e unidades.
Cada modelo tem sua própria moeda e unidades, independentes do
aplicativo.
Se você criar um modelo com base em um arquivo .alc local ou em um
arquivo existente se mantiver dados de origem, essas opções não estarão
disponíveis; o modelo será criado usando as unidades e a moeda do modelo
original.

Nota:
Você configura conversões de moeda no Smart View. Consulte
"Translating Currencies" no Como Trabalhar com o Strategic
Modeling no Smart View .
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•

Se você criou o modelo com base em um modelo existente, selecione Manter
Estrutura de Tempo se quiser que o novo modelo use a mesma estrutura de
período que o modelo existente.
Se selecionou Manter Estrutura de Tempo, você pode selecionar Manter Dados
do Modelo de Origem para incluir os valores de dados do modelo de origem nas
contas.
Se você selecionar Manter Estrutura de Tempo, passe para a etapa 5.

•

Se você criou um modelo usando o modelo Financeiro para integração ao
Financials, em Selecionar Entidade, selecione um membro da dimensão Entidade
do Financials. O modelo será mapeado para o membro da dimensão Entidade
selecionado.
Essa opção está disponível somente ao criar um modelo no modelo Financeiro.
Para obter mais informações, consulte Integração de Dados entre o Strategic
Modeling e o Financials.

4.

Nas páginas Calendário, Período e Configurar Anos, especifique as opções para criar
o calendário para esse modelo.

5.

Revise as opções de criação de modelo e depois clique em Criar Modelo.

O modelo é criado com um gráfico de contas e uma estrutura de calendários baseada nas
opções que você selecionou.
Você pode converter um modelo do Oracle Hyperion Strategic Finance para um modelo do
Strategic Modeling no Smart View. Consulte Como Trabalhar com o Strategic Modeling no
Smart View .

Como Abrir, Fazer Check-Out e Excluir Modelos
Você pode fazer check-out de um modelo ou trabalhar com uma cópia.
Para abrir ou fazer check-out de um modelo:

1.

Na Homepage, clique em Strategic Modeling

e, em seguida, em Modelos

.
2.

Clique no modelo que deseja abrir e, no menu Ações, selecione Abrir-Fazer Check-out
ou Abrir como Cópia.
Quando faz check-out de um modelo, você pode salvar as alterações feitas nos dados
ou no modelo. Quando você trabalha com uma cópia de um modelo, não pode salvar
alterações feitas nos dados ou no modelo.

3.

Se você tiver feito check-out do modelo, depois de fazer as alterações nele e salvá-las,
clique em Fechar para fechar o modelo. Depois selecione Fazer Check-in para salvar
as alterações no servidor ou selecione Descartar para descartar as alterações.
Se você selecionou Abrir como Cópia, poderá salvar suas alterações temporariamente,
mas, quando fechar o modelo, as alterações não serão salvas no servidor.

Para excluir um único modelo, selecione-o na lista Modelos. Em seguida, no menu Ações,
clique em Excluir. Para excluir um modelo pai e todos os seus descendentes, selecione-o
na lista Modelos. Em seguida, no menu Ações, clique em Excluir Hierarquia.
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Como Trabalhar na Exibição da Conta
Quando você abre um modelo, ele é aberto na Exibição da Conta, onde você pode
exibir e gerenciar as contas e subcontas em um modelo.
Sobre Contas,Subcontas e Grupos de Contas
Os tipos de conta incluem o seguinte:
•

Contas de entrada — Dados financeiros inseridos manualmente nas contas de
Entrada para os períodos históricos e de previsão. Nos períodos de previsão, use
métodos de previsão ou fórmulas de formato livre para calcular valores. O método
de previsão que você especifica determina o formato dos dados de entrada nos
períodos de previsão. Por exemplo, se o Vendas utilizar o método de previsão
Taxa de Crescimento, os dados de entrada são inseridos como uma taxa de
crescimento nos períodos de previsão.
Para obter detalhes sobre como inserir dados em contas de entrada, consulte
Como Inserir Dados da Conta.

•

Contas calculadas — calcula valores com fórmulas usando a saída de outras
contas. Não é possível editar fórmulas nas contas calculadas; elas são fixas para
manter a integridade de cálculo.

•

Contas Definidas pelo Usuário — Definidas no Oracle Smart View for Office.
Inclui Contas de Memo para criar detalhes adicionais nas contas financeiras,
contas de Índice Personalizado para criar índices adicionais para análise e contas
de Cláusula de Débito para definir medidas dentro dos testes de Índices
Personalizados em relação aos padrões de desempenho (cláusulas de débito).

As subcontas são usadas para detalhe de entrada adicional em contas principais. As
subcontas herdam atributos das contas principais nos períodos histórico e de
previsão. É possível distinguir as subcontas porque elas têm dois-pontos em sua
chave de conta.
Os grupos de contas são usados para agrupar contas, o que torna mais fácil
encontrá-las e exibi-las ao inserir dados. Os grupos de contas padrão são herdados
do modelo. Administradores e modeladores podem criar grupos de contas adicionais.
Consulte Como Trabalhar com Grupos de Contas.
As exibições de dados são usadas para filtrar o tipo de contas que são exibidas.
Administradores e modeladores podem criar e editar exibições de dados. Consulte
Como Trabalhar com Exibições de Dados.
Os números de conta do Strategic Modeling têm até 3 segmentos, separados por
ponto decimal ou, no caso de subcontas, por dois-pontos:
•

Número de conta principal (vxxxx). Essas contas direcionam a integridade de
cálculo do modelo.

•

Número de conta relacionado (vvxxxx.xx)

•

Número da sub-conta (vxxxx.xx:xxxx ou de uma subconta de uma conta principal:
vxxxx:xxxx)

Para ver descrições das contas, consulte Definições de Contas do Strategic Modeling.
Sobre a Exibição da Conta
Na Exibição da Conta, você pode fazer o seguinte:
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•

Alterar o ponto de exibição: selecione nas listas Cenário, Exibição de dados ou
Grupos de Contas e depois clique em Atualizar

.

•

Adicionar e excluir membros da subconta na hierarquia de contas. Consulte Adição e
Exclusão de Membros da Subconta.

•

Calcular e salvar um modelo.

•

Executar tarefas de análise usando as ações disponíveis no menu Ações.

Como Trabalhar com Grupos de Contas
Use os Grupos de Contas para gerenciar contas em massa. Por exemplo, é possível criar
um grupo contendo todas as contas Declaração de Renda que mostre apenas linhas de
entrada de dados. Também é possível usar os Grupos de Contas para selecionar as contas
a serem exibidas na Exibição da Conta.
Administradores e Modeladores podem criar e editar grupos de contas. Todos os usuários
podem usar os Grupos de Contas para selecionar as contas a serem exibidas na Exibição
da Conta.
Para criar e editar grupos de contas:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Grupos de Contas.

3.

No painel do lado esquerdo, clique em
selecione um tipo a ser adicionado:

Adicionar Grupos de Contas e depois

•

Adicionar Lista de Contas — Cria grupos de contas.

•

Adicionar Lista de Grupos — Cria grupos de grupos de contas.

•

Adicionar Separador — Cria uma linha para separar grupos em uma lista. Se você
adicionar um separador, reordene o Separador, conforme necessário, e depois
clique em OK. Você pode ignorar as demais etapas deste procedimento.

4.

Insira um nome e depois clique em

5.

Clique em

6.

Selecione as contas ou os grupos de contas a serem adicionados à lista, clique em
Selecionar Contas e depois clique em OK.
Você pode usar a opção Pesquisar para encontrar facilmente a conta ou o grupo que
deseja.

7.

Para obter uma lista de contas, selecione opções para como exibir as contas:

OK.

Adicionar Contas para adicionar contas ou grupos de contas à lista.

•

Subcontas — Especifique como deseja exibir as subcontas.

•

Dimensões — Especifique como deseja exibir dimensões ao adicionar contas
principais. Disponível apenas quando Todas as subcontas estão selecionadas.

•

Exibição Padrão — Especifique a exibição padrão para exibir as contas.

8.

Selecione se deseja ocultar esse grupo da lista Grupo de Contas e, para listas de
contas, selecione se deseja incluir subcontas para contas definidas pelo usuário e incluir
contas que foram desativadas.

9.

Clique em OK.

O novo Grupo de Contas está disponível na lista Grupos de Contas na Exibição da Conta.
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Além disso, na caixa de diálogo Grupos de Contas, você pode:
•

Editar, renomear e excluir grupos de contas. Note que não é possível editar,
renomear ou excluir os grupos de contas padrão que são fornecidos com o
Strategic Modeling.

•

Reordene os grupos de contas arrastando e soltando ou usando as setas, o que
afeta a ordem de exibição na lista Grupos de Contas na Exibição da Conta.

Como Trabalhar com Exibições de Dados
Use exibições de dados para filtrar as contas e gerenciar a exibição de dados na
Exibição da Conta. Os modelos incluem exibições de dados padrão:
•

Padrão

•

Somente Entrada

•

Somente Saída

Administradores e modeladores podem criar e editar exibições de dados para
personalizar a exibição na Exibição de Conta.
Para criar uma exibição de dados:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Exibições de Dados.

3.

No painel do lado esquerdo, clique em

4.

Insira um nome e depois clique em

5.

Especifique as propriedades e os atributos da nova exibição de dados e depois
clique em OK.
•

Adicionar Exibição de Dados.
OK.

Opções de Exibição
–

Exibir Cabeçalhos de Grupo como Títulos — Exibe cabeçalhos de
Grupo de Contas.

–

Ocultar Linha de Entrada em caso de Conta de Cálculo — Oculta
linhas de entrada de contas calculadas.

–

Ocultar Coluna de Período Calculado — Oculta detalhes do período
calculado.

•

Atributos — Selecione se deseja exibir linhas de entrada, linhas de saída ou
ambas e especifique a ordem das linhas.

•

Período — Especifique o período a ser exibido. Se você selecionar Definir
Intervalo de Tempo, especifique o Limite Inicial e o Limite Final usando
funções ou inserindo valores.

A nova exibição de dados está disponível na lista Exibição de Dados na Exibição da
Conta.
Além disso, na caixa de diálogo Exibições de Dados, você pode:
•

Editar, renomear e excluir exibições de dados.

•

Reordenar as exibições de dados arrastando e soltando ou usando as setas, o
que afeta a ordem de exibição na lista Exibições de Dados na Exibição da
Conta.

7-10

Capítulo 7

Como Trabalhar com Modelos

Como Inserir Dados da Conta
Você insere os dados da conta (valores históricos, pressuposições de previsão de projetos e
pressuposições de avaliações de estimativas) na exibição Contas.
Dicas para inserir dados:
•

Para inserir valores negativos, comece o valor com uma sinal de subtração (-).

•

Insira ‘#’ ou ‘##’ em uma célula para substituir os valores atuais. As substituições ‘#’ e
‘##’ não são válidas para utilização em períodos de tempo históricos, a menos que esses
períodos sejam calculados usando Fórmulas de Forma Livre.

•

O Strategic Modeling armazena números de 16 dígitos significativos antes e/ou depois
da vírgula decimal. Você pode alterar o número de casas decimais exibidas.

Adição e Exclusão de Membros da Subconta
Você pode adicionar membros da subconta à hierarquia de contas adicionando um membro
filho ou irmão à conta selecionada.
Você também pode adicionar membros de subconta filhos ou irmãos em massa.
Para obter mais informações sobre como editar subcontas, consulte Gerenciamento e
Edição de Subcontas.
Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como trabalhar com subcontas.

Gerenciamento de Subcontas com o
Strategic Modeling no Enterprise Planning Cloud

Como Adicionar uma Subconta por Vez
Para adicionar uma subconta por vez:
1.

Na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse em uma conta e, no menu
de contexto, selecione Adicionar Irmão ou Adicionar Filho, dependendo de onde você
deseja adicionar o novo membro na hierarquia de contas.

Dica:
Para encontrar rapidamente uma conta, no menu Ações, clique em Localizar
Conta e depois insira o nome ou o número identificador da subconta.

Será adicionada uma nova conta, com o nome NovaNN anexado ao ID da conta.

2.

•

Não é possível adicionar irmãos a contas principais.

•

O ID da subconta deve ser exclusivo dentro desse grupo de subcontas.

Insira um nome na coluna Nomes de Conta.
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3.

Para fazer mais edições na nova conta, clique com o botão direito do mouse na
conta e selecione Editar. Consulte Gerenciamento e Edição de Subcontas.

Como Adicionar Subcontas em Massa
Para adicionar subcontas em massa:
1.

Prepare um arquivo que contenha os nomes dos membros da subconta a serem
adicionados e depois copie-os.
Você pode preparar o arquivo no Microsoft Excel ou em qualquer editor. O
delimitador da subconta é um caractere de nova linha. Por exemplo, copie uma
coluna no Excel que contenha todas as subcontas.

2.

Na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse no título de linha da
conta ou da subconta a que deseja adicionar filhos ou irmãos. Em seguida, clique
em Colar Filhos ou Colar Irmão.
A opção Colar Irmão só está disponível quando você seleciona uma linha de
subconta.

3.

Na janela Colar, cole as subcontas copiadas.
Você pode editar o texto colado ou adicionar mais subcontas à lista.

4.

Clique em Colar.
As subcontas são adicionadas como filhos ou irmãos da conta que está
selecionada no momento.
Para Colar Filhos, as subcontas são coladas no fim da lista de filhos das
subcontas que estão selecionadas no momento.
Para Colar Irmãos, as subcontas são coladas acima da linha de subcontas que
estão selecionada no momento como irmãos.

O texto colado é usado como as descrições das subcontas criadas recentemente. As
chaves de subcontas são geradas automaticamente.
Exclusão de Contas
Para excluir uma conta, na Exibição da Conta, clique com o botão direito do mouse
e, no menu de contexto, selecione Excluir. Quando você exclui uma conta, seu filho
também é excluído.

Nota:
Como as contas principais direcionam a integridade de cálculo do modelo,
não é possível excluí-las. As contas principais são reconhecidas por um ID
de conta vxxxx.

Gerenciamento e Edição de Subcontas
Para editar uma subconta:
1.

Na Exibição da Conta, selecione a subconta que deseja editar. Em seguida, no
menu Ações, selecione Subcontas.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em
Subcontas.

2.

Edite o nome do membro (ID da subconta) e a descrição, se necessário.
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Nota:
Se os campos não estiverem disponíveis (ou seja, estiverem esmaecidos), isso
significa que não será possível editar a subconta; por exemplo, se você não
tiver permissões de acesso para editá-la.
No caso de contas principais, para manter a integridade de cálculo do modelo,
você pode editar o nome, mas não os outros campos.
3.

Em Tipo, selecione a opção de roll-up dessa subconta.

4.

Para editar contas relacionadas:

5.

a.

Clique em Editar ao lado de Contas Relacionadas.

b.

Na lista de contas relacionadas, clique em Editar

c.

Você pode fazer alterações em um grupo de contas, todas de uma só vez. Insira o
texto de pesquisa na caixa Localizar. Em seguida, clique em Localizar e Substituir,
insira o texto substituto e clique em Substituir Tudo. Ou clique em Anexar, digite o
texto a ser anexado, selecione se deseja anexar no Início ou no Fim do nome e
depois clique em Anexar Tudo.

d.

Faça as alterações em uma conta de cada vez clicando ou tocando no nome da
conta no painel do lado direito de Contas Relacionadas e fazendo alterações na
caixa Nome.

e.

Clique em Salvar.

.

Clique em Aplicar para salvar as alterações.

Como Definir o Método de Previsão das Contas
Cada conta usa um método de previsão exclusivo para valores de conta de projeto em
períodos futuros (previsões). Use Previsão da Conta para analisar ou definir o método de
previsão das contas. Você pode usar métodos de previsão predefinidos ou criar sua própria
fórmula com formato livre. Muitas contas no modelo têm um método de previsão predefinido.
Você pode analisar o método caso isso seja necessário para seus negócios. (Todas as
contas que aceitam entrada têm um método de previsão padrão definido.)
Para definir um método de previsão para contas.
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição de Contas, clique na célula da conta que deseja analisar ou alterar.

Dica:
Para encontrar rapidamente uma conta, no menu Ações, clique em Localizar
Conta e depois insira o nome ou o número identificador da subconta.
3.

No menu Ações, clique em Previsão da Conta. A página Previsão mostra o cálculo
usado para calcular o valor da previsão.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em
Previsão da Conta.
Neste exemplo, o Volume Unitário usa uma fórmula padrão:
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Neste exemplo, OFS_Product Revenue usa uma fórmula com formato livre:

4.

Edite as opções de fórmula padrão ou edite as opções e a fórmula com formato
livre e depois clique em Aplicar. Clique em Aplicar a para aplicar a fórmula a
subcontas selecionadas ou a filhos da conta atual.
Para obter informações sobre como editar uma fórmula de previsão padrão,
consulte Criação de uma Fórmula Padrão para o Método de Previsão da Conta.
Para obter informações sobre como editar uma fórmula de previsão com formato
livre, consulte Criação de uma Previsão com Formato Livre para o Método de
Previsão da Conta.

Criação de uma Fórmula Padrão para o Método de Previsão da Conta
Para editar uma fórmula padrão:
1.

Na página Previsão da Conta, para Tipo de Previsão, selecione Padrão.

2.

Especifique os valores destas opções:
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Tabela 7-3

Opções para Definir uma Fórmula Padrão para o Método de Previsão

Opção

Descrição

Prever como

Selecione a conta para previsão. Em geral,
você usa o nome da conta selecionada, mas,
em alguns casos, seleciona uma conta
relacionada. Por exemplo, se estiver fazendo
uma previsão de caixa, poderá optar por um
aumento de previsão do caixa, em vez do
caixa.
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Tabela 7-3
Previsão

(Cont.) Opções para Definir uma Fórmula Padrão para o Método de

Opção

Descrição

Método

Selecione o método de previsão a ser usado.
O método determina o formato dos dados de
entrada.
•

•

•

•

•

•

•

Como Valor Real — Insira os dados
como o valor real conforme definido
pelas unidades de moeda padrão. Esse é
o método padrão, que usa a moeda base.
Taxa de Crescimento — Insira uma
taxa de crescimento anual ou periódica.
Por exemplo, para um crescimento de
Vendas de 10%ao ano, insira 10 para a
entrada do período de previsão.
Taxa de Crescimento (Ano a Ano) —
Insira os dados como uma taxa de
crescimento em relação ao mesmo
período do ano anterior. Por exemplo, se
as Vendas de janeiro de 2020 forem 5%
maiores do que as Vendas de janeiro de
2019, insira 5 em janeiro.
% de Outra Conta — Insira dados de
uma conta como uma porcentagem de
outra conta (Conta Associada) no mesmo
período. Caso selecione essa opção, você
deverá especificar a Conta Associada.
Dias — Insira dados de uma conta como
o número de dias (geralmente de vendas
ou de custo de mercadorias vendidas)
que esse item representa. É
normalmente usado para trabalhar com
balanços de capital, como previsão de
contas a receber e a pagar. Caso
selecione essa opção, você deverá
especificar a Conta Associada.
Vezes — Insira os dados para uma conta
como o número de vezes (com que
frequência o saldo muda) que esse item
representa. Esse método é normalmente
aplicado para previsão de inventário.
Caso selecione essa opção, você deverá
especificar a Conta Associada.
Múltiplo Absoluto de Outra Conta —
Insira os dados para uma conta como
um múltiplo absoluto de outra conta
(Conta Associada) no mesmo período.
Esse método é usado primariamente
para prever preços/quantidade. Por
exemplo, você talvez preveja um volume
de unidades (100 milhões de unidades)
em uma Conta de Memorando (v300) e
calcule a receita como um preço
unitário de $50 (múltiplo absoluto)
vezes o volume de unidade na Conta de
Memorando (v300). Caso selecione essa
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Tabela 7-3
Previsão

(Cont.) Opções para Definir uma Fórmula Padrão para o Método de

Opção

Descrição

•

opção, você deverá especificar a Conta
Associada.
Múltiplo Padrão de Outra Conta —
Insira os dados para uma conta como
uma unidade monetária padrão
múltipla de outra conta (Conta
Associada) no mesmo período. Esse
método também é usado primariamente
para prever preços/quantidade. Por
exemplo, você talvez preveja um volume
de unidades (10 unidades) em uma
Conta de Memorando (v300) e calcule a
receita como um preço unitário de $20
(múltiplo padrão) vezes o volume de
unidade na Conta de Memorando (v300).
Caso selecione essa opção, você deverá
especificar a Conta Associada.

Entrada

Selecione o método de entrada; as opções
disponíveis variam em função do método de
previsão selecionado.

Conta Associada - Conta

Selecione a conta a ser usada para métodos
que requerem uma conta associada.

Extrair Valor de Entrada de

Se o método de previsão precisar de uma
conta associada, selecione o valor a ser
usado para a saída da Conta Associada —
Período Atual, Período Anterior,
Alteração em ou Média.

Corresponder Dimensões

No método de previsão exigir uma conta
associada, selecione Corresponder
Dimensões para fazer correspondência da
dimensão da conta associada com as
dimensões da conta sendo prevista.
Por exemplo, para prever o Custo de
Mercadorias Vendidas/Produto XX/Região YY
como um percentual de Vendas/Produto XX/
Região YY, escolha Vendas como a conta
associada e selecione Corresponder
Dimensões.

7-17

Capítulo 7

Como Trabalhar com Modelos

Tabela 7-3
Previsão

(Cont.) Opções para Definir uma Fórmula Padrão para o Método de

Opção

Descrição

Retardar para Período de Entrada Anterior

Se o método de previsão exigir uma conta
associada e você estiver fazendo uma
previsão para uma conta corrente, será
possível prever o saldo final ou a alteração
no saldo final do período anterior.
Use essa opção quando não quiser utilizar o
valor do período anterior. Essa opção
localiza o período anterior que tem valores
de entrada (em vez de valores calculados) e
usa esses valores.
Por exemplo, se você tiver valores
acumulados no ano até julho, mas valores
reais somente para janeiro, e quiser acessar
a previsão de julho, a escolha dessa opção
usaria o valor de janeiro porque ele tem um
valor real.

Valor da Conta Associada

Dependendo do método de previsão,
selecione um valor apropriado:
•
•

Não ajustável — Não fazer alterações
Anualizado — Seleciona o valor e
calcula-o para o ano inteiro
•
Normalizado — Seleciona um valor
anterior existente e normaliza-o para
um período com outra duração
Se o método de previsão for Dias ou Vezes,
essa opção não estará disponível.

Valores do Período de Entrada da Previsão

Se o método de previsão exigir uma conta
associada, selecione em:
•
•
•

Usar Preços em Grade

Variável em cada período — Você pode
inserir outros valores em cada período
Constante para todos os períodos —
Todos os períodos de previsão usam o
mesmo valor
Igual à média histórica — Nenhuma
entrada é necessária; a média histórica é
aplicada a todos os períodos de previsão

Indica que a entrada desse campo varia; os
valores de entrada são ajustados
dependendo do valor de outra conta. Por
exemplo, você pode aumentar ou diminuir
uma taxa de juros do contrato com base nos
critérios selecionados. Clique em Adicionar
e depois especifique as opções de
precificação de grade e os critérios de
precificação. Você define os critérios para o
momento em que os valores mudam e a
forma de alteração (geralmente, soma ou
multiplicação).
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Tabela 7-3
Previsão

(Cont.) Opções para Definir uma Fórmula Padrão para o Método de

Opção

Descrição

Distribuir em Outra Conta

Adiciona o valor de entrada para outro valor
de saída de conta para calcular o valor atual.
Marque a caixa de seleção e escolha a conta
para distribuição.
Geralmente usado para prever taxas de
juros.

Distribuir na Conta

Selecione a conta em que você deseja
distribuir.

Criação de uma Previsão com Formato Livre para o Método de Previsão da Conta
Para editar uma fórmula com formato livre:
1.

Na página Previsão da Conta, para Tipo de Previsão, selecione Formato Livre.

2.

Para editar uma fórmula com formato livre, digite na caixa de texto ou clique em Editar
para abrir o Construtor de Fórmula.

3.

No Construtor de Fórmula, selecione em contas, funções e operadores para construir a
fórmula que calculará valores de saída das contas selecionada. Em seguida, clique em
Salvar.
Consulte "Using Freeform Formulas" em Como Trabalhar com o Strategic Modeling no
Smart View para ver uma descrição de funções e argumentos. A fórmula é validada
quando é salva.

4.

Especifique os valores destas opções:
Tabela 7-4 Opções para Definir uma Fórmula com Formato Livre para o Método
de Previsão
Opção

Descrição

Prever como

Selecione a conta para previsão. Em geral,
você usa o nome da conta selecionada, mas,
em alguns casos, seleciona uma conta
relacionada.

Descrição do Método

Insira uma descrição da fórmula.
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Tabela 7-4 (Cont.) Opções para Definir uma Fórmula com Formato Livre para o
Método de Previsão
Opção

Descrição

Entrada

Opcional: para fórmulas que usem @input,
na Entrada, selecione o formato dos dados
de entrada.
•
•
•
•
•

•

Moeda — Insira os dados de entrada
usando a opção definida em Unidades.
Itens — Insira os dados de entrada
usando a opção definida em Unidades.
Porcentagem — Insira dados de
entrada como uma porcentagem. Útil
para fórmulas de alíquota de imposto.
Proporção — Insira os dados de entrada
como uma proporção.
Dias — Insira os dados de entrada como
um número de dias. Essa entrada deve
ser multiplicada por outra conta para
produzir o valor de saída.
Vezes — Insira os dados de entrada
como números de vezes. Essa entrada
deve ser multiplicada por outra conta
para produzir o valor de saída.

Unidades

Para fórmulas que usem @input, selecione a
unidade de dados de entrada (milhares ou
milhões, por exemplo).

Usar no Histórico

Selecione para usar fórmulas com formato
livre em períodos históricos.
Por exemplo, pode ser que você queira
calcular as Vendas como Preço x Quantidade
em períodos históricos e períodos de
previsão.
Se essa opção não estiver selecionada, a
fórmula com formato livre será usada
somente nos períodos de previsão, e os
dados históricos deverão ser inseridos
separadamente.

Retardar para Período de Entrada Anterior

Para fórmulas que usem tempo de retardo.

Permitir Substituições

Selecione esta opção para permitir que os
usuários insiram valores, em vez de usarem
a fórmula.
Nos períodos de entrada, você pode
substituir o método de entrada selecionado
para permitir a entrada do valor desse
período como Moeda/Itens Padrão. Para
substituir o método de entrada, insira um
sinal de jogo da velha (#) antes ou depois do
número.

5.

Clique em Aplicar.
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Como Especificar um Valor de Destino para uma Conta
Use Atingir Meta para especificar um valor de destino de uma conta e determinar os valores
que são necessários para levar a esse resultado. Para usar a opção Atingir Meta, você
seleciona o valor da conta que deseja alterar, uma conta associada para orientar na
alteração e o intervalo de tempo em que as alterações serão feitas.
Por exemplo, suponha que a folha de pagamento total represente 16,69% do orçamento em
2017 e você queira reduzi-la para 16,18%. Você decide reduzir a porcentagem da folha de
pagamento alterando a Produtividade das Horas de Venda no intervalo de tempo de janeiro
a dezembro de 2017. Quando você seleciona Buscar no painel Atingir Meta, o Strategic
Modeling calcula as alterações necessárias na Produtividade de Horas de Venda para atingir
a meta de Porcentagem da Folha de Pagamento Total para 2017, difundindo o ajuste na
Produtividade de Horas de Venda entre janeiro e dezembro de 2017 (em uma porcentagem
ou um valor, dependendo da sua seleção) para atingir o valor de destino. Quando usa Atingir
Meta, você não precisa fazer ajustes manuais nas contas nem escrever regras de negócios
complexas para ver como atingir seu alvo.
Vídeo
Sua Meta
Saiba mais sobre Atingir Meta.

Assista a este Vídeo
Definição de Metas com o Strategic
Modeling no Oracle Enterprise Planning Cloud

Para especificar um valor de destino para uma conta:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição de Contas, clique na célula da conta que deseja alterar.

3.

No menu Ações, clique em Atingir Meta.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em
Atingir Meta.

4.

Na área Definir Meta, altere a Conta, o Cenário ou o Período, se necessário, e depois
insira o valor de destino dessa conta em Meta.

5.

Na área Ajustar por, especifique a conta que deseja ajustar para atender à meta na
conta de destino, os períodos em que a alteração deverá ser feita e se deseja ajustar por
uma porcentagem ou um valor.
A conta a ser alterada deve estar relacionada à conta da meta por meio de uma fórmula;
caso contrário, a tentativa de atingir a meta falhará.
Por exemplo, nessa imagem, o valor atual das Vendas do Produto em 2020 é 819,3.
Suponha que você queira aumentar esse valor para 900. As Vendas de Produtos são
calculadas com base em várias contas, inclusive no Volume Unitário. Você quer atingir a
meta de vendas do produto ajustando o Volume Unitário pela mesma porcentagem para
cada período de tempo entre 2017 e 2020. Quando você usa Atingir Meta, as vendas
unitárias são ajustadas para atender à meta de vendas de 900 produtos em 2020.
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6.

Clique em Buscar.
Os valores da conta a ser alterada são recalculados e atualizados pelo mesmo
valor ou pela mesma porcentagem para os períodos especificados para atingir o
alvo na conta da meta. O modelo é atualizado e calculado com as novas regras
para que você possa ver o resultado no gráfico de contas.

7.

Revise as alterações resultantes na conta da meta e na conta a ser alterada no
painel Resultados de Atingir Meta. Você também pode ver o valor ou a
porcentagem ajustada no painel Atingir Meta.
Neste exemplo, você pode ver qual Volume Unitário foi ajustado por 49,96% entre
2017 e 2020 para atingir a meta de Vendas de 900 produtos em 2020.

8.

Clique em Aplicar no painel Resultados de Atingir Meta para salvar as alterações
no modelo, ou clique em Cancelar para descartar os resultados de atingir meta.
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9.

Se você fez check-out do modelo, salve-o e faça check-in dele.

Como Executar uma Análise What-If com Cenários
Você pode modelar diferentes resultados de negócios e avaliar diferentes conjuntos de
pressuposições de previsão definindo cenários. Use o Scenario Manager para criar
cenários e definir as contas a serem incluídas: o gráfico inteiro de contas, um subconjunto de
contas ou uma única conta. Todas as contas estão no cenário Base; você adiciona uma
conta a um cenário porque deseja que os valores venham do novo cenário, e não do cenário
Base (ou de outro cenário autônomo).
Faça uma análise what-if criando diferentes cenários e alterando os valores de entrada
(inclusive o método de previsão) para contas diferentes no cenário. Então, veja como essas
alterações afetam a saída na conta.
Por padrão, todos os modelos incluem dois cenários:
•

Base — Inclui todas as contas e contém as entradas originais de cada conta. Ele não
herda quaisquer valores de quaisquer outros cenários. Todos os cenários herdados
terminam sua ordem de herança com o cenário base ou com outro cenário autônomo; o
cenário Base sempre será a origem de dados definitiva se nenhum outro cenário
fornecer os dados.

•

Valores Reais — Contém valores reais

Não é possível remover as contas para cenários Base e Real.
Sobre Herança de Cenários
Você pode definir um cenário que herde contas, valores de entrada e métodos de previsão
de outros cenários. Para quaisquer valores que não estejam no cenário atual, o Strategic
Modeling usa valores do cenário do qual ele herda. Você também pode configurar um
cenário de herança múltipla, em que seu cenário procure primeiro valores no cenário de
nível mais inferior na ordem de herança. Para quaisquer outros valores que não estejam
nesse cenário, ele pesquisa no cenário seguinte de acordo com a ordem de herança, e
assim por diante, até atingir um cenário autônomo, como o cenário Base. Os cenários
herdados economizam tempo na entrada de dados e permitem que você faça experiências
alterando valores em um cenário sem quebrar relacionamentos no modelo. Com a herança
múltipla, você pode combinar os conjuntos de alterações sem quebrar os relacionamentos.
Criação de um Novo Cenário
Quando define um novo cenário, você cria-o com base em um cenário existente.
Para definir um novo cenário de uma análise what-if:
1.

Abra um modelo, fazendo check-in dele ou abrindo-o como uma cópia.

2.

Na Exibição da Conta, selecione o cenário a ser usado como base do novo cenário.
Quando você cria um novo cenário, as propriedades e a seleção de contas baseiam-se
no cenário que está ativo no momento no modelo, exceto a ordem de herança.

3.

No menu Ações, clique em Scenario Manager.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em
Scenario Manager.

4.

Clique em Novo Cenário

5.

Insira um nome e uma descrição para o cenário.

.
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6.

Selecione o tipo do cenário a ser criado:
•

Autônomo — Cria um cenário que não herda valores de nenhum cenário filho
e inclui todas as contas no modelo.

•

Herda — Especifica que o cenário atual herdará valores e métodos de
previsão de Herdar de cenário ou cenários se os valores não existirem no
cenário atual.

•

Somente de Entrada — Cria um cenário de contas somente de entrada que
não gera uma saída. Esta opção é útil para roll-ups de cenário quando você
deseja que o pai contribua com dados para o roll-up de cenário em vez de
obter os dados do filho para as contas especificadas no cenário somente de
entrada. Quando uma conta é adicionada ao cenário somente de entrada, ela
não pode mais obter dados de um nó filho durante o roll-up de cenário. Para
obter mais detalhes sobre como usar cenários somente de entrada em rollups de cenário, consulte Sobre como Usar Cenários Apenas de Entrada em
Roll-ups de Cenário.

7.

Se você selecionou Herda, selecione o cenário ou os cenários de que esse
cenário deverá herdar valores e métodos de previsão.
Se você selecionar vários cenários, arraste-os e solte-os para indicar a ordem de
herança. Note que a ordem de herança não importará se os valores dos cenários
de herança não se sobrepuserem.

8.

Para Usar Valores Reais, selecione quando usar valores reais:
•

Nunca

•

Quando Disponível — Se houver um valor real para esse período, use-o.

•

No Histórico — Use valores reais em períodos históricos.

Por exemplo, seu orçamento permanece estático; então, você deve selecionar No
Histórico para um cenário de orçamento. Mas, para valores reais, você desejaria
selecionar Quando Disponível para usar os valores reais à medida que ficarem
disponíveis ao longo do tempo.
9.

Em Contas, clique em Adicionar para selecionar as contas a serem incluídas
nesse cenário, selecione as contas e depois clique em Adicionar.
Você pode filtrar a lista de contas usando a caixa Pesquisar. Use Ctrl-clique para
selecionar mais de uma conta.

10. Clique em Aplicar.

O cenário é adicionado ao modelo.
Depois de criar um cenário, atualize valores ou métodos de previsão, conforme
necessário, e depois calcule o modelo.
Gerenciamento de Cenários
Você pode editar ou excluir cenários, filtrar a exibição de cenários ou alterar a ordem
dos cenários.
Para excluir um cenário, clique nele e depois clique em Excluir

.

Para filtrar a exibição do cenário (por padrão, todos os cenários são exibidos), clique
em Todos os Cenários e depois selecione os cenários que deverão ser exibidos:
Cenários Herdados, Cenários Autônomos, Cenários Somente de Entrada,
Cenários Somente de Saída (de conversões de moeda).
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Para alterar a ordem dos cenários no painel Scenario Manager, arraste e solte os cenários
para reposicioná-los na lista. Você só poderá reordenar cenários quando Todos os
Cenários forem exibidos. Não é possível reordenar os cenários Base e Real; eles sempre
são o primeiro e o segundo cenários na lista. A mudança na ordem de cenários afeta a
ordem dos cenários na lista de Cenários no PDV na Exibição da Conta.
Vídeos
Sua Meta
Saiba como trabalhar com cenários.

Assista a este Vídeo
Criação de Cenários com o Strategic
Modeling no Oracle Enterprise Planning Cloud

Como Determinar como os Valores São Calculados
Para determinar como um valor é calculado, use Trilha de Auditoria. Em qualquer célula,
você pode detalhar para ver os valores que contribuíram para o valor da célula.
Vídeo
Sua Meta
Saiba como determinar a maneira como os
valores são calculados usando a Trilha de
Auditoria.

Assista a este Vídeo
Análise de Cálculos de Conta com o
Strategic Modeling no Oracle Enterprise Planning
Cloud

Para determinar como o valor de uma célula é calculado:
1.

Na Exibição da Conta, clique em uma célula de saída e depois, no menu Ações, clique
em Trilha de Auditoria.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula e clicar em Trilha
de Auditoria.
A Trilha de Auditoria do valor da célula mostra a fórmula que foi usada para calcular o
valor.

2.

3.

Execute uma dessas tarefas na janela Trilha de Auditoria:
•

Faça drill-down nos elementos da fórmula para obter mais detalhes sobre o valor. É
possível fazer drill-down dos valores exibidos como hiperlinks azuis.

•

Altere o período ou cenário para mostrar a trilha de auditoria de outro valor de célula.

•

Clique na seta ao lado de Trilha de Auditoria
para ver um histórico
de etapas de auditoria. Clique em uma das etapas para retornar a esse ponto na sua
auditoria. A trilha de auditoria é apagada e reiniciada quando você altera o período,
o cenário ou a conta.

Para alterar um valor de entrada e ver como isso afeta os dados:
a.

Altere o valor de entrada. As células afetadas são realçadas em amarelo.

b.

Clique em Atualizar para salvar os valores atualizados ou clique em Descartar.

c.

Clique em Salvar para salvar os dados no modelo.
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Melhoria de Precisão de Previsão Usando Simulações
Simulações permitem executar análise what-if automatizada nos modelos do Strategic
Modeling, otimizando a tomada de decisões.
A simulação permite atribuir um intervalo de possíveis valores a entradas que são
incertas e analisar como essa incerteza afeta contas relacionadas. Você pode:
•

Calcular e revisar rapidamente centenas de possíveis saídas e a probabilidade de
ocorrerem

•

Analisar os cenários de pior e melhor caso

•

Avaliar a probabilidade de atingir as metas alvo

•

Ver como as principais entradas incertas afetam seu resultado final

Por exemplo, você pode usar simulações para avaliar um cenário de expansão para
uma divisão de Vendas. Como parte da previsão das vendas gerais no próximo ano e
da identificação da probabilidade de atingir as metas, você pode investigar a
lucratividade do cenário Expansão no qual mais lojas de varejo são adicionadas. Sem
uma simulação, você fica limitado a executar uma análise what-if simples e sujeita a
erros inserindo as estimativas de resultados prováveis em uma célula por vez para
contas de entrada incertas, como Volume Unitário, Receita de Serviços e Receita com
Manutenção e avaliando o impacto disso na Receita Total de Vendas. Ao executar
uma simulação usando um intervalo de pressupostos para essas contas de entrada, o
modelo é calculado centenas de vezes usando cenários aleatórios criados de
pressupostos de entrada. Os resultados da simulação mostram o intervalo de vendas
de previsão e suas probabilidades.
O Strategic Modeling usa simulação Monte Carlo para gerar aleatoriamente um
intervalo de valores para pressupostos que você define. Para obter mais informações
sobre a simulação Monte Carlo, consulte Sobre Simulação Monte Carlo e Precisão de
Simulação.
Visão geral das etapas para definir e executar uma simulação:

1.

Na Homepage, clique em Strategic Modeling
, em Modelos
em seguida, abra e confira o modelo que deseja analisar.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Simulação.

e,

Os usuários com permissões de Modelador podem executar simulações.
3.

Determine suas principais células de entrada e as defina como pressupostos.
Consulte Definição de Pressupostos.

4.

Selecione células de saída que são o alvo de sua análise e as defina como
previsões. Consulte Definição de Previsões.

5.

Como opção, ajuste as configurações de simulação. Consulte Ajuste de
Configurações da Simulação.

6.

Clique em Executar

para executar a simulação.
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Nota:

7.

•

O modelo é calculado centenas de vezes usando cenários aleatórios
criados dos pressupostos de entrada.

•

Para cada versão de avaliação da simulação, os valores no pressuposto e
nas células de previsão são recalculados.

•

Os pressupostos e previsões no modelo são simulados, e não apenas
aqueles na exibição da conta atual.

•

Apenas uma simulação pode ser executada por vez em um servidor.

Revise os resultados.
O gráfico de simulação mostra o intervalo e a probabilidade dos possíveis resultados.
Os resultados da simulação estarão disponíveis desde que o modelo esteja aberto e a
sessão não tenha expirado.
As simulações são associadas a um modelo, não a um cenário específico.

8.

Para revisar outras métricas, clique em Adicionar Métrica
sob os painéis de
informações, clique na métrica a ser adicionada e insira os parâmetros necessários.
Uma caixa de informações é adicionada com a certeza de atingir a métrica.
Por exemplo, para adicionar um valor de alvo, clique em Valor do Alvo e insira um
rótulo, como Ampliar Meta, e um valor de destino. A caixa de informações é atualizada
para mostrar a certeza de alcance do valor de destino. O gráfico de previsão é
atualizado para incluir uma linha vertical representando o valor do alvo e é sombreado
para enfatizar os valores que atendem ou excedem o valor do alvo.
Para ajustar parâmetros para uma métrica, altere o rótulo de uma caixa de informações,
ou altere a ordem de exibição da caixa de informações, e clique em Menu do Item de
Métrica

em uma caixa de informações.

Você também pode trabalhar posteriormente com uma simulação que definiu anteriormente.
Observe que as previsões e os pressupostos são salvos, mas os resultados da simulação
não são salvos quando você salva o modelo ou faz check-in dele. Consulte Como Trabalhar
com Objetos de Simulação.
Vídeo
Sua Meta
Saiba como usar simulações no Strategic
Modeling.

Assista a este Vídeo
Visão Geral: Análise de Lucratividade
Avançada Baseada em Faixa com Simulações no
Strategic Modeling

Definição de Pressupostos
Para definir uma simulação, primeiramente determine as células de entrada principais e as
defina como pressupostos.
Um pressuposto é uma distribuição de probabilidade que descreve um intervalo de
resultados para uma entrada de incerteza e sua probabilidade de ocorrência.
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1.

Selecione uma célula em uma linha de entrada na Exibição da Conta. A célula
deve conter um valor que você não tem certeza de que orienta os valores das
contas que deseja avaliar.
Por exemplo, talvez você queira definir Volume Unitário como um pressuposto
para avaliar seu impacto na Receita Total de Vendas.

2.

No painel Simulação, clique em Definir Pressuposição.

3.

Clique no tipo de distribuição que deseja usar para seu pressuposto. Selecione o
tipo de distribuição que melhor representa seu conhecimento sobre a entrada de
incerteza.

Dica:
Passe o mouse sobre a distribuição para saber mais sobre ela. Para
obter mais informações, consulte
Descrições da Distribuição de Probabilidade para Simulações do Strategic
Modeling.
4.

Insira os parâmetros obrigatórios para seu tipo de distribuição selecionado. O
valor da célula atual é usado como um ponto de partida.

5.

Defina pressupostos para o número de células de entrada necessárias.

Definição de Previsões
As células de previsão são células de saída que contêm fórmulas que se referem a
um ou mais células de pressupostos. Estas são as contas em que você deseja ver os
efeitos da incerteza.
1.

Selecione uma linha de saída na Exibição da Conta.

2.

No painel Simulação, clique em Definir Previsão.
Depois de executar uma simulação, a área de resultados da Previsão exibe os
resultados da simulação para células que você definiu como células de previsão.

Ajuste de Configurações da Simulação
Você pode ajustar as configurações para simulações.
1.

No Menu Principal da Simulação
Configurações.

2.

Insira o número de avaliações a serem executadas.
Você pode inserir até 1.000. Quanto mais avaliações você executa, mais precisos
são os resultados.

3.

Em Números Aleatórios, especifique as opções que deseja usar para sequência e
método.
•

no painel Simulação, clique em

Sequência – Defina como definir o gerador de número aleatório.
–

Mesma Sequência Toda Vez – Gera o mesmo conjunto de números
aleatórios toda vez que você executa uma simulação para que seja
possível repetir os resultados da simulação.
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–

Variar Sequência Toda Vez – Varia o conjunto de números aleatórios que são
gerados.

•

Método – Define o método de amostragem.

•

Monte Carlo – Mais aleatório. Usa números aleatórios para medir os efeitos da
incerteza em um modelo. O padrão.
Use amostragem Monte Carlo para simular cenários what-if do "mundo real" para
seu modelo.

•

Hipercubo Latino – Mais equilibrado. Amostras mais uniformes que usam bins
dividindo a distribuição de probabilidade de um pressuposto em intervalos de
probabilidade igual. Gera valores mais uniformes e consistentes na distribuição e
gera um gráfico de resultados mais estáveis e equilibrados.
Use a amostragem de Hipercubo Latino quando você estiver basicamente
preocupado com a precisão das estatísticas de simulação.

Como Trabalhar com Objetos de Simulação
Você pode trabalhar com simulações que definiu anteriormente.
As simulações que você definiu anteriormente são armazenadas com o modelo para que
você possa trabalhar com elas mais tarde.
Para trabalhar com objetos de simulação existentes:

1.

Na Homepage, clique em Strategic Modeling
, em Modelos
seguida, abra e confira o modelo que deseja analisar.

2.

No menu Ações, clique em Simulação.

e, em

Quando o painel Simulação é aberto, todas as células com previsões ou pressupostos
definidos são descritos em azul (previsões) ou verde (pressupostos).
3.

Na Exibição da Conta, no menu do Menu Principal da Simulação
Simulação, clique em Selecionar Objeto de Simulação.

4.

Faça a seleção na lista de pressupostos e previsões existentes ou inserindo um número
ou nome de conta na caixa Pesquisar.
Somente objetos de simulação no grupo de contas atuais são exibidos.

5.

Para um pressuposto existente, clique no menu Pressuposto
opções de pressuposição:

6.

do painel

para alterar as

•

Excluir Pressuposto ― Exclui a definição de pressuposto da célula selecionada.

•

Mostrar Galeria ― Revise ou altere o tipo de distribuição para o pressuposto.

•

Sobrepor Dados ― Selecione para mostrar as avaliações de simulação sobre a
distribuição no gráfico de previsão.

Para uma previsão existente, clique no menu Previsão
previsão:

para alterar opções de

•

Excluir Previsão ― Exclui a definição de previsão da célula selecionada.

•

Item de Despesa ― Para células de previsão, determina se as células são tratadas
como contas de despesa ou receita, além de controlar como os resultados da
simulação são interpretados. Essa opção é selecionada automaticamente com base
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no tipo de conta, mas você pode substituir essa configuração para tratar de
contas especiais.

Sobre Simulação Monte Carlo e Precisão de Simulação
O Strategic Modeling usa simulação Monte Carlo para gerar aleatoriamente um
intervalo de valores para pressupostos que você define.
Depois de ter definido células de entrada como pressupostos e células de saída como
previsões, execute uma simulação. O Strategic Modeling usa a simulação Monte
Carlo, que usa números aleatórios para medir os efeitos da incerteza em um modelo.
Uma simulação executa repetidamente estas etapas:
1.

Para cada célula de pressuposto, um número aleatório é gerado de acordo com o
intervalo definido e colocado no modelo.
O Strategic Modeling gera números aleatórios usando o método Gerador de
Congruência Multiplicativo.

2.

O modelo é recalculado.

3.

Um valor é recuperado de cada célula de previsão e adicionado ao gráfico na
área de resultados da previsão.

Esse é um processo iterativo que continua até que o número de avaliações seja
atingido ou você pare a simulação.
O gráfico da previsão final reflete a incerteza combinada das células de pressuposto
nas células de previsão.
A precisão da simulação é administrada basicamente por dois fatores:
•

O número de avaliações, ou duração, da simulação – falando de modo geral,
quanto mais avaliações você executa em uma simulação, maior a precisão das
informações de estatísticas e percentis. Para um determinado número de
avaliações, a precisão das estatísticas e percentis depende grandemente da
forma e da natureza da distribuição da previsão.

•

O método de amostragem – A amostragem Monte Carlo gera cenários naturais do
tipo "what-if", enquanto a amostragem de Hipercubo Latino é restrita, porém, mais
precisa.

Trabalho com Dimensões Personalizadas
Agora o Strategic Modeling permite que você crie, gerencie e atribua dimensões
personalizadas esparsas.
As Dimensões Personalizadas Esparsas proporcionam muito mais flexibilidade aos
usuários no projeto de modelos do Strategic Modeling. É possível atribuir membros de
dimensão a contas individualmente e excluir membros não relacionados. Isso ajudará
a reduzir o tamanho do modelo, aumentar o desempenho e tornar a estrutura de
contas de modelos mais relevante para atender às necessidades dos negócios.
Você pode importar dimensões personalizadas de arquivos .xlsx ou .csv externos
Você pode atribuir e filtrar dimensões personalizadas e seus membros, conforme
necessário.
Visão geral do processo:
1.

Crie dimensões personalizadas. Consulte Criação de Dimensões Personalizadas.
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2.

Atribua dimensões personalizadas. Consulte Atribuição de Dimensões Personalizadas.

Criação de Dimensões Personalizadas
Você pode definir ou carregar as dimensões personalizadas. A Oracle suporta os formatos
de arquivo .xlsx e .csv.
Para criar dimensões personalizadas:
1.

Abra a página de lista Modelos.

2.

Clique no modelo que deseja abrir e, no menu Ação, selecione Abrir-Fazer Check-out.

3.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Criar Dimensões Personalizadas.
A página Dimensões Personalizadas é exibida.

Nota:
Você pode adicionar até 1.500 membros e 10 dimensões.
4.

Selecione uma opção:

•

Clique em
um arquivo.

e carregue do arquivo de dimensões personalizadas selecionando

A caixa de diálogo Carregar Resultados de Dimensões é exibida. Verifique e
depois clique em OK.
•

Clique em Criar Dimensões Personalizadas.
Estas são as opções:
Opções

Descrição
Clique para criar um nova dimensão
personalizada.
Clique para adicionar um membro filho.
Observação: é possível adicionar vários
filhos selecionando Inserir Filhos no
menu de contexto.
Clique para adicionar um irmão.
Observação: é possível adicionar vários
irmãos selecionando Inserir Irmãos no
menu de contexto.
Clique para mover as dimensões ou os
membros para cima.
Clique para mover as dimensões ou os
membros para baixo.
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Opções

Descrição
Clique para excluir as dimensões ou os
membros.
Clique para expandir a seleção.
Clique para recolher a seleção.

Nota:
Você também pode usar as opções do menu de contexto.
5.

Opcional: clique em Selecionar Outro Arquivo de Dimensão para adicionar
dimensões personalizadas ao arquivo existente.

6.

Clique em Salvar e Fechar..

Nota:
O Filtro de Dimensão Personalizada
Exibição da Conta.

está ativo na página

Em Administração do Planning , consulte:
•

Sobre Dimensões e Membros

•

Sobre Dimensões Esparsas e Densas

Atribuição de Dimensões Personalizadas
Você pode atribuir, copiar dimensões personalizadas para várias contas e excluir as
dimensões personalizadas criadas para contas.

Nota:
É possível atribuir membros de dimensão a contas individualmente e excluir
membros não relacionados.

Para atribuir dimensões personalizadas a contas:
1.

Abra a página de lista Modelos.

2.

Clique no modelo em que você criou as dimensões personalizadas e, no menu
Ação, selecione Abrir-Fazer Check-out.

3.

Na Exibição da Conta, selecione uma conta a que deseja atribuir dimensões
personalizadas e, no menu Ações, clique em Atribuir Dimensões
Personalizadas.
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A página da conta selecionada é exibida.
4.

Clique em

para adicionar dimensões personalizadas à conta.

5.

Selecione as dimensões personalizadas na lista e depois clique em OK.
As dimensões personalizadas selecionadas são exibidas no PDV e estão prontas para
serem associadas à conta.

6.

Selecione os membros na lista suspensa Selecionar Membros, conforme necessário, e
depois clique em Adicionar
.

Nota:
O PDV exibe os membros selecionados.
7.

Clique em Associar Membros para associar os membros selecionados para a conta.

8.

Clique em Salvar e Fechar..
Os membros associados são exibidos na exibição da conta quando os dados são
carregados.

Exclusão de Associações
Para excluir uma ou mais associações:
1.

Clique no Menu Associar Dimensões
Personalizadas da conta selecionada

2.

Selecione

da página Atribuir Dimensões

.

Uma mensagem de advertência é exibida.
3.

Clique em OK.
Você também pode excluir as associações individuais, conforme necessário.

Cópia de Dimensões Personalizadas para Várias Contas
Para copiar dimensões personalizadas para várias contas:
1.

Clique no Menu Associar Dimensões
Personalizadas da conta selecionada

2.

Clique em

da página Atribuir Dimensões

.

A caixa de diálogo Selecionar Contas é exibida.
3.

Selecione a conta a que você deseja copiar membros.

4.

Clique em Copiar.

5.

Clique em Salvar e Fechar..
As dimensões personalizadas copiadas são exibidas na conta selecionada.
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Ativação do Filtro de Dimensões Personalizadas
O filtro de dimensões personalizadas está disponível na página Exibição da Conta. O
filtro fica ativo quando dimensões personalizadas são criadas. Use o filtro de
dimensões personalizadas para filtrar as dimensões, conforme necessário.
Para habilitar o filtro de dimensões personalizadas:
1.

Clique em Filtro de Dimensão Personalizada na página Exibição da Conta.
A caixa de diálogo Filtrar Dimensão Personalizada é exibida.

2.

Selecione os membros, conforme necessário.

3.

Clique em Aplicar.

Nota:
A opção Filtro de Dimensão Personalizada
Limpar Filtro de Dimensão Personalizada
dimensões personalizadas.

é habilitada. Clique em
para remover as

Como Trabalhar com Períodos
Você pode gerenciar períodos para incluir os detalhes necessários para os modelos
financeiros.
Quando você cria um modelo, ele é preenchido com um plano de contas hierárquico,
uma estrutura de tempo, relatórios, exibições de dados, grupos de contas e todos os
metadados do modelo ou o modelo de onde ele foi criado.
A estrutura de tempo do modelo pode ser definida com base em diferentes níveis de
granularidade para diferentes anos. Por exemplo, você pode definir os anos até o fim
do seu período de previsão para mostrar somente valores anuais, enquanto os anos
em uma previsão de cinco anos podem ser definidos para mostrar detalhes mais
granulares, como trimestral ou mensalmente.
Depois de criar seu modelo, você pode modificar a estrutura e as configurações do
período. Consulte Gerenciamento de Detalhes do Período.
Você pode criar períodos de negociação nos quais o balanço geral é retificado para
refletir atividades de fusão e aquisição. Consulte Como Trabalhar com Períodos de
Negociação.
Você também pode alterar o período real e o fim do ano fiscal. Consulte Alteração do
Período Real e Final do Ano Fiscal.
Vídeo
Sua Meta
Saiba como gerenciar períodos.

Assista a este Vídeo
Gerenciamento de Períodos no
Strategic Modeling
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Gerenciamento de Detalhes do Período
Você pode definir o ano de início e de término, o último período histórico, anos para média
histórica e período base para um modelo. Você também pode configurar períodos para
incluir os detalhes necessários para os modelos financeiros.
Para gerenciar detalhes do período:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Período e, em seguida, em
Gerenciar Detalhes.

3.

Execute uma tarefa:
•

Defina os parâmetros do período. Consulte Definição de Parâmetros do Período.

•

Configure os períodos. Consulte Configuração dos Períodos.

•

Adicione subperíodos. Consulte Adição de Subperíodos.

•

Adicione períodos finais. Consulte Adição de Períodos Finais.

•

Adicione acumulados no período. Consulte Adição de Acumulados no Período.

4.

Quando você finalizar o gerenciamento de períodos, clique em Aplicar em Gerenciar
Detalhes do Período.

5.

Quando você aplica suas alterações, é possível selecionar se deseja calcular entradas
para todos os cenários, somente para o cenário atual, ou não calcular entradas.
Selecione uma opção de cálculo e clique em OK.
Os dados calculados são exibidos com base nos períodos atualizados.

Dica:
Para exibir propriedades do período, na Exibição da Conta, no menu Ações,
clique emPeríodo e clique em Exibir Propriedades. Propriedades do Período
exibe os menores períodos do modelo disponíveis, o tipo de calendário, o número
de meses por ano e o mês de término do ano fiscal.
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Nota:
O Strategic Modeling agora exige que o primeiro período em um modelo
seja um período de Saldo Inicial projetado para manter os valores iniciais
das contas de Saldo. Portanto, é rotulado como o primeiro ano no modelo,
mas é um período instantâneo sem duração. Portanto, as contas de Fluxo
não reterão valores (nem serão calculadas) no período do Saldo Inicial, pois
medem o valor acumulado ao longo do tempo.
Por exemplo, Caixa (v2000) e sua conta de fluxo de fundos associada,
Aumento de Caixa (v2000.01). Ignorando todas as outras contas
relacionadas ao Caixa, o Aumento de Caixa computa em qualquer período
da seguinte forma:
Aumento de Caixa = Dinheiro no período atual - Dinheiro no período
anterior
Como o valor do Caixa antes do período do Saldo Inicial no modelo é
desconhecido, não há como calcular o Aumento de Caixa no período do
Saldo Inicial. No entanto, em qualquer período posterior ao período do Saldo
Inicial pode ser encontrado o valor do Aumento de Caixa.

Definição de Parâmetros do Período
Para definir parâmetros de período para um modelo:
1.

Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Parâmetros, clique em Editar
.

2.

Defina os parâmetros e clique em OK.
a.

Selecione um Ano de Início e Ano de Término para adicionar ou remover
anos no modelo.

b.

Em Último Período Histórico, selecione um ano para ser o último ano
histórico do modelo.

c.

Em Anos de Média Histórica, especifique um número para definir o número
de anos de histórico no modelo.

d.

Em Período Base, selecione um ano para ser o período base do modelo.

e.

Clique em Aplicar.

Configuração dos Períodos
Para configurar períodos para um modelo:
1.

Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna
Período, clique no ano que deseja configurar.

2.

Clique no nível de detalhes para incluir no período – semanas, meses, trimestres,
ou semestres e clique em Aplicar na seção Configurar Período.
•

Todos os anos têm Anualmente selecionado por padrão.

•

Para qualquer ano diferente do ano do saldo inicial, você pode selecionar e
combinar períodos de anos, semestres, meses e semanas (se o modelo foi
criado com semanalmente habilitado) para dados históricos e de previsão.
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•

A opção Entrada é desmarcada para períodos de nível superior quando você
adiciona detalhes de tempo, pois o período se torna uma agregação.

3.

Clique em Aplicar.

4.

Cada período, que não o ano do saldo inicial, permite personalização adicional no menu
Ações

. Você pode adicionar subperíodos, períodos finais e acumulados no período.

Adição de Subperíodos
Defina subperíodos para períodos de entrada quando transações como aquisições ou
aquisições alavancadas ocorrem. Por exemplo, para uma aquisição alavancada que ocorreu
em 15 de abril em um período anual, o subperíodo é de 105 dias.
Para adicionar subperíodos:
1.

Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período,
clique no período para o qual deseja adicionar subperíodos.
•

Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.

•

Você pode adicionar subperíodos apenas ao período de nível mais baixo. Por
exemplo, se você definiu um ano para incluir Semestres, Trimestres e Meses, é
possível adicionar subperíodos somente a meses.

2.

No menu Ações

3.

Clique em Adicionar Período, informe um nome para o subperíodo e insira o número de
dias no subperíodo.

4.

Continue adicionando subperíodos até que Dias não alocados seja zero.

5.

, clique em Subperíodo.

•

Para remover um subperíodo, clique em Excluir

•

Os subperíodos devem ter pelo menos um dia.

ao lado do subperíodo.

Clique em Aplicar.

Adição de Períodos Finais
Períodos finais são períodos que coletam o número mais recente de períodos. Você pode
definir períodos finais para ocorrerem em um período histórico ou de previsão. Com períodos
finais, você pode avaliar o desempenho dos negócios por um tempo específico.

Nota:
O status de entrada do período final pode ser alternado entre Ativado ou
Desativado. Quanto ativado, os valores podem ser inseridos no período final como
agregações, bem como retrocedidos para períodos incluídos.

Para adicionar períodos finais:
1.

Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período,
clique no período para o qual deseja adicionar períodos finais.
•

Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.
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•

Você pode adicionar períodos finais apenas ao período de nível mais baixo.
Por exemplo, se você definiu um ano para incluir Semestres, Trimestres e
Meses, é possível adicionar períodos finais somente a meses.

2.

No menu Ações

, clique em Período Final.

3.

Clique em Adicionar Período Final, insira a duração do período final e clique em
OK.

4.

Insira quantos períodos finais forem precisos.
Para remover um período final, clique em Excluir

5.

ao lado do período final.

Clique em Aplicar.

Adição de Acumulados no Período
Use acumulados no período para criar períodos acumulados no ano, semestres no
ano, trimestres no ano ou meses no ano. É possível criar acumulado no período em
qualquer período que não ano. Por exemplo, se o detalhe do período para 2020 for
meses, você poderá criar um acumulado no período em meses.
Todas as contas financeiras de períodos acumulados no período são calculadas por
padrão. É possível exibir períodos para acumulados no período na exibição de Contas
e em Relatórios.
Para adicionar um acumulado no período:
1.

Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna
Período, clique no período para o qual deseja adicionar um acumulado no
período.

Dica:
Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.
2.

No menu Ações

3.

Clique em Adicionar Acumulado no Período.
Os acumulados no período são criados para o período atual e cada período de
nível superior definido, com exceção de Ano. Por exemplo, se você definiu um
ano para incluir Semestres, Trimestres e Meses, e adicionar um acumulado no
período em um mês, Acumulado no Trimestre, Acumulado no Semestre e
Acumulado no Ano serão criados.

4.

, clique em Acumulado no Período.

•

Informe os nomes de acumulado no período se desejar.

•

Para remover um acumulado no período, clique em Excluir
acumulado no período.

•

Para adicionar um acumulado no período, clique em Adicionar Acumulado
no Período.

ao lado do

Clique em Aplicar.
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Como Trabalhar com Períodos de Negociação
Você pode criar um período de negociação no qual o balanço geral é retificado para refletir
atividades de fusão e aquisição. Ao adicionar um período de negociação, é possível simular
os efeitos que as fusões, aquisições ou alienações têm sobre a organização com base no
intervalo das transações. Um período de negociação é um período de dia zero que é usado
para análise de transação.
Para trabalhar com períodos de negociação:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Período e, em seguida, em
Adicionar Período de Negociação.

3.

Selecione o período ao qual deseja adicionar um período de negociação e clique em
Salvar e Fechar.
Quando você adiciona um período de negociação, o período original é dividido em três
períodos: fechamento, negociação e um total calculado dos dois.
O período de fechamento contém os dados do período da entrada original.
O período de negociação é uma coluna de entrada adicional estritamente para gravação
de informações de negociação.

4.

Para mover um período de negociação, no menu Ações, clique em Período, clique em
Mover Período de Negociação, selecione o período para o qual mover o período de
negociação e clique em Salvar e Fechar.

5.

Para excluir um período de negociação, no menu Ações, clique em Período, clique em
Excluir Período de Negociação, selecione uma opção para excluir ou manter os dados
de um período de negociação e clique em OK.

Alteração do Período Real e Final do Ano Fiscal
Você pode alterar o último período real e o mês final do ano fiscal.
Altere o final do ano fiscal para especificar o final do ano fiscal em modelos.
•

A alteração do final de ano fiscal resulta em anos parciais no começo e no fim do
modelo. Dados de anos parciais são descartados durante a conversão. Para reter os
dados, adicione um ano no final e/ou no começo do modelo.

•

Para reter dados de histórico e de previsão nos anos, defina os anos antes e após o
limite histórico nos detalhes mensais.

•

Para garantir a precisão em anos que contenham valores agregados, como acumulado
no ano ou períodos finais, verifique se há detalhes de tempo suficientes em cada ano.

1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Período e, em seguida, Alterar
Período Real. Selecione o último período real, selecione se deseja usar os dados do
cenário atual e clique em Aplicar.

3.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Período e, em seguida, em Alterar
Término do Ano Fiscal. Selecione o novo mês de término do ano fiscal e clique em
Aplicar.
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Como Trabalhar com Opções de Financiamento
Opções de Financiamento permitem especificar como um modelo se comportará
enquanto tenta equilibrar o balanço geral nos períodos de previsão de um modelo.
Você paga contas de débito com dinheiro de contas com superávit. É possível
especificar quais contas com superávit irão para as contas de débitos e a ordem em
que elas devem ser indenizadas. Você pode especificar origens de fundos que a
empresa deverá pedir emprestado ao pagar déficits. É possível identificar dividendos
acessíveis, administrar ações comuns e preferenciais e emissão ou recompra de
ações.
Os itens que podem ser usados para equilibrar o modelo são chamados de Fundos.
Há vários tipos diferentes de Fundos:
•

Dividendos

•

Ativos

•

Contra Patrimônio Líquido

•

Débito (Termo e Rotativo)

•

Preferencial

•

Patrimônio Líquido

Aumentos em Dividendos, Ativos e Contra Patrimônio Líquido são usos de fundos,
enquanto aumentos em Débito, Preferencial e Patrimônio Líquido são fontes de
fundos. O inverso vale para as reduções nos vários tipos de Fundo, de modo que as
reduções em Dividendo, Ativos e Contra Patrimônio Líquido são fontes de fundos; as
reduções em Débito, Preferencial e Patrimônio Líquido são usos de fundos.
Ao balancear, se houver um superávit de fundos, o modelo buscará por usos de
fundos disponíveis para equilibrar; se houver um déficit de fundos, o modelo buscará
fontes disponíveis de fundos para equilibrar.
Para garantir que o balanceamento possa ser bem-sucedido (se necessário), um
modelo deverá fornecer pelo menos uma fonte e um uso dos fundos que não tenham
valor máximo e que possam fornecer uma fonte de fundos ou uso de fundos tão
grande quanto necessário para equilíbrio. Nos modelos fornecidos, essas contas são
Excesso de Débito e Excesso de Títulos Comercializáveis.
Para obter mais informações sobre as contas usadas para opções de financiamento,
consulte Contas de Opções de Financiamento, Tipos de Contas de Débitos e Tipos de
Contas de Ativos.
Visão geral do processo:
1.

Defina opções para contas de financiamento. Consulte Definição de Opções para
Contas de Financiamento.

2.

Configure um método de financiamento. Consulte Como Usar Métodos de
Financiamento.
•

Método de financiamento padrão

•

Método de financiamento da Estrutura do Capital de Destino
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Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba mais sobre opções de financiamento.

Configuração de Opções de
Financiamento no Strategic Modeling

Definição de Opções para Contas de Financiamento
Defina as opções de financiamento para identificar informações de conta de financiamento
antes de configurar um método de financiamento Estrutura do Capital de Destino ou Padrão.
Use opções de financiamento para alterar o tipo de algumas contas e identificar atributos de
conta de financiamento; por exemplo, se a conta é baseada em zero, tem um máximo
ilimitado, um requisito de financiamento mínimo ou um valor de alteração mínimo.
Para definir as opções para contas de financiamento:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Opções de Financiamento. Em
seguida, na página Opções de Financiamento, clique em Abrir Configurações

3.

.

Marque ou desmarque Real Substitui Financiamento para determinar como '##'
substitui a função durante a entrada de dados:
•

Eliminado — ‘##’ substitui o máximo da conta.

•

Selecionado — ‘##’ substitui o saldo da conta.

4.

Na coluna Tipo, clique em uma célula para alterar o tipo de conta (Débito do Período ou
Débito Rotativo) para contas e subcontas de débito, se necessário.

5.

Selecione Com Base em Zero para que uma conta seja definida como zero antes do
início da sequência de financiamento.

6.

Selecione Sem Máximo para uma conta aceitar ou financiar sem limite ou máximo.

7.

Selecione Especifique o Mínimo para indicar se esse item de financiamento tem um
valor mínimo que o usuário pode inserir. Senão, o valor mínimo será 0.

8.

Em Alteração Mínima, informe um valor mínimo para a conta que é necessário para que
ela possa ser usada como uma fonte ou uso de fundos.
Se a alteração mínima não for atingida, a conta não será utilizada para financiar
superávits ou déficits. O valor inserido deverá refletir a moeda padrão do arquivo. Por
exemplo, se o arquivo estiver em Milhares de Dólares, 10 refletirá uma alteração mínima
de $10,000.
Essa opção permite que você impeça o balanceamento de explorar determinados itens
de financiamento (por exemplo, Patrimônio Líquido) onde os custos de transação seriam
altamente proibitivos para um valor pequeno de financiamento necessário.

9.

Clique em

para voltar às Opções de Financiamento.

10. Depois de definir opções, configure um método de financiamento. Consulte Como Usar

Métodos de Financiamento.
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Como Usar Métodos de Financiamento
Você pode usar o método de financiamento padrão ou o método de financiamento da
estrutura de capital de destino.
Antes de usar um método de financiamento, certifique-se de definir opções para
contas de financiamento. Consulte Definição de Opções para Contas de
Financiamento.
Para obter mais informações sobre planos de financiamento, consulte Estratégias das
Opções de Financiamento.
Para usar um método de financiamento:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Opções de Financiamento.

3.

Selecione um método de financiamento a ser usado. Por padrão, o método de
financiamento é Padrão.
•

Método de financiamento Padrão – aplica superávits de caixa e financia
déficits de caixa para contas de financiamento independentemente da
categoria de financiamento (débito, patrimônio líquido preferencial ou
patrimônio líquido comum), fornecendo um plano de prioridade de
financiamento unificado em todas as categorias de contas de financiamento.
É possível identificar características de conta de financiamento adicionais e o
financiamento de déficits ou recebimento de excedentes de caixa.

•

Método de financiamento da Estrutura do Capital de Destino – aplica os
excedentes de caixa por categoria de conta de financiamento: dívida,
patrimônio líquido e preferencial. É possível criar um nível de destino e
priorizar a ordem das categorias de financiamento (por exemplo, capital total/
dívida de destino). O Strategic Modeling calcula cada nível de destino da
categoria e aplica os superávits aos déficits em cada categoria com base na
prioridade.

As colunas Aplicar Excedente de Caixa a e Financiar Déficits de Caixa com
exibem a ordem na qual as contas são processadas.
Em cada conjunto de fundos (superávit de caixa e déficit de caixa), você verá
Primeiro, Próximo e Último:
•

Primeiro lista contas baseadas em zero, para as quais uma redução para
zero é um Uso (para Superávit) ou Fonte (para Déficit) dos fundos.

•

Próximo lista contas adicionadas pelo usuário.

•

Último lista as contas em excesso.

4.

Se você selecionou Estrutura do Capital de Destino, selecione a categoria de
conta de financiamento: Débito, Patrimônio Líquido ou Preferencial. Se você
selecionar Alocar Preferencial como Débito, todas as contas preferenciais
serão débito, e Preferencial não estará disponível na lista.

5.

Nas seções Aplicar Excedente de Caixa a e Financiar Déficits de Caixa com,
adicione, reordene ou exclua contas na categoria Próximo para indicar a ordem
na qual processar as contas. Para obter mais informações, consulte Ordem de
Repagamento e Financiamento.
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•

Para adicionar uma conta, clique em

, selecione a conta e clique em Adicionar.

•

Para excluir uma conta, selecione-a na lista e clique em

•

Para reordenar contas, selecione a conta e clique em

.
ou

.

6.

Clique em Salvar e Fechar..

7.

Nos Grupos de Contas, selecione Opções de Financiamento para ver as contas de
financiamento.

8.

Clique em Calcular.

9.

Use o relatório Análise de Financiamento para revisar os resultados de sua estratégia
de financiamento.

Nota:
As Opções de Financiamento nunca tentam equilibrar o financiamento durante
períodos históricos ou atuais. Dessa forma, serão exibidos valores não zero em
Fonte do Fluxo de Fundos Líquidos (Uso) (v3040) em períodos históricos ou atuais.
As Opções de Financiamento equilibram todos os períodos de entrada que não são
históricos ou atuais. Esses períodos são normalmente chamados de períodos
previstos de entrada, mas os períodos atuais podem ocorrer em períodos previstos
normais.
Quando há um período folha de previsão (um período não agregado) que não é um
período de entrada porque seus valores são interpolados usando entradas de um
acumulado no período ou um período final, as Opções de Financiamento
equilibram esse período, a menos que seja o último período antes do acumulado
no período ou período final de entrada que está determinando seus valores.

Ordem de Repagamento e Financiamento
Na caixa de diálogo Opções de Financiamento, você pode reordenar contas em Aplicar
Excedente de Caixa a e Financiar Déficits de Caixa com para especificar a ordem do uso
da conta, no caso de superávits ou déficits de caixa.
Ordem

Aplicar Excedente de
Caixa

Ordem

Financiar Déficits de
Caixa com

Primeiro

Dívida de Longo
Prazo: Excesso

Primeiro

Excesso de Títulos
Comercializáveis

Próximo

Outras Contas
Selecionadas de
Superávit

Próximo

Outras Contas
Selecionadas de Déficit

Último

Excesso de Títulos
Comercializáveis

Último

Dívida de Longo
Prazo: Excesso

Com um excedente de caixa, por padrão, Dívida de Longo Prazo: Excesso é reduzida
primeiro quando há saldo. Financiamentos remanescentes, após a redução de outras contas
de superávit selecionadas, acumulam em Excesso de Títulos Comercializáveis. Com um
déficit de caixa, por padrão, Excesso de Títulos Comercializáveis é usada como

7-43

Capítulo 7

Como Trabalhar com Modelos

financiamento primeiro. Se ainda houver déficit de caixa, outras contas de
financiamento selecionadas serão usadas até seus limites previstos; o Débito de
Longo Prazo: Excesso financia o déficit de caixa restante integralmente.

Nota:
Excesso de Títulos Comercializáveis é o último na ordem de Aplicar
Excedente de Caixa a e por padrão é primeiro na ordem de Financiar
Déficits de Caixa com. Débito de Longo Prazo: Excesso é, por padrão,
primeiro na ordem de Aplicar Excedente de Caixa a e último na ordem de
Financiar Déficits de Caixa com.

Sobre a Importação de Dados para o Modelo do Strategic Modeling
Você pode importar dados usando um arquivo simples em um modelo do Strategic
Modeling.

Como Trabalhar com Dados de Importação
Você pode importar dados usando uma página de modelo do Strategic Modeling.
Para importar dados:
1.

Abra um modelo.

2.

Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Importar Dados.
A caixa de diálogo Importar Dados aparece.

3.

Clique em Escolher Arquivo
Selecione um arquivo a ser importado.

Nota:
Somente o formato *.csv é compatível.
4.

Clique em Importar.
A caixa de diálogo Status da Importação de Dados aparece indicando o número
de linhas importadas com sucesso e o número de linhas rejeitadas, além do
motivo da rejeição.

5.

Os dados importados com sucesso são atualizados e aparecem na Exibição da
Conta.

Formato de Arquivo Simples Válido
É possível importar no máximo 100000 células por vez. Arquivos com mais de 100000
células geram erro na importação.
Se houver falhas na importação de alguma linha, será exibida uma opção para
exportar um log das falhas para um arquivo do Excel.

7-44

Capítulo 7

Como Trabalhar com Relatórios

Os campos a seguir são aceitos no cabeçalho:
•

Conta ou Medida. (obrigatório) - chave da conta. Por exemplo, "v1080:010" ou
"v1000:020|Laptops|North" (se a conta tiver dimensões personalizadas aplicadas).

•

Cenário (obrigatório) - nome do cenário para o qual os dados serão importados.

•

Valores (opcional) - "entrada" ou "saída", se não especificada, a saída será padronizada.

•

Período(s) (obrigatório) - Por exemplo, "2017" ou "Q419".

Nota:
Os itens do cabeçalho não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se algum dos
cabeçalhos obrigatórios estiver ausente, a validação do cabeçalho falhará.
Independentemente da unidade padrão do modelo (Unidades, Milhares, Milhões
etc.), o arquivo .csv importado deve conter valores expressos em Unidades.

Como Trabalhar com Relatórios
Você pode trabalhar com relatórios integrados ou com relatórios personalizados integrados
ao Oracle Smart View for Office.
Tabela 7-5

Como Trabalhar com Relatórios

Tarefa

Conta

Descrição

Exibição da

Trabalhar com relatórios
Revisão de Relatórios
integrados. Os relatórios
integrados são fornecidos com
os modelos.
Trabalhar com relatórios
personalizados.

Relatórios
Personalizados

Mais Informações

Você pode criar e personalizar
relatórios no Smart View e
fazer upload deles para usar
no Strategic Modeling na Web.

•
•

Revisão de Relatórios
Como Trabalhar com o
Strategic Modeling no
Smart View

Você também pode converter
relatórios do Oracle Hyperion
Strategic Finance para o
Strategic Modeling usando o
Smart View.
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Revisão de Relatórios
Para revisar relatórios:

1.

Na Homepage, clique em Modelos
aberto na Exibição da Conta.

e abra um modelo. O modelo é

2.

Se você tiver feito alterações no modelo, clique em Calcular.

3.

Para revisar relatórios integrados, selecione um relatório nas guias horizontais.

4.

Para analisar relatórios personalizados, clique em Relatórios Personalizados

e depois selecione um relatório nas guias horizontais.
5.

Opcionalmente, selecione outro cenário na lista Cenário e depois clique em
Atualizar

.

Criação e Execução de Roll-ups de Cenário
A criação de roll-ups de cenário permite fazer roll-up de dados em uma entidade pai
para análise. Por exemplo, você poderia armazenar dados em vários modelos, como
territórios geográficos. Você pode fazer roll-up dos territórios geográficos até um nível
pai para ajudar a tomar decisões de negócios no nível corporativo.
Sobre Casos de Negócios
Um caso de negócios define como é feito roll-up de dados de nó filho até o pai. Ele é
definido selecionando o cenário a ser usado para fazer roll-up dos dados até o modelo
pai durante o roll-up e depois definindo as características do modelo. Ao definir rollups de cenário diferentes que usam casos de negócios distintos e têm diferentes
características de modelo, você pode analisar o modo como esses casos de negócios
distintos afetam o negócio em um nível de roll-up mais global.
Visão Geral da Criação e Execução de Roll-ups de Cenário
Siga estas etapas gerais para criação e execução de roll-ups de cenário.
1.

Crie o roll-up de cenário e defina a estrutura de roll-up de cenário. Consulte
Criação de um Roll-up de Cenário.

2.

Crie e atribua um ou mais casos de negócios. Consulte Definição de Casos de
Negócios para Roll-ups de Cenário.

3.

Defina características do modelo. Consulte Definição de Características do
Modelo.

4.

Execute o roll-up de cenário. Consulte Execução de um Roll-up de Cenário.
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Vídeo
Sua Meta

Assista a este Vídeo

Saiba como criar e executar roll-ups de
cenário.

Consolidação de Modelos com o Strategic
Modeling no Oracle Enterprise Planning Cloud

Criação de um Roll-up de Cenário
Para criar um novo roll-up de cenário:

1.

Na Homepage, clique em Roll-ups de Cenário

.

2.

Clique em Adicionar e insira um nome.

3.

No menuAções
cenário.

4.

Clique em

5.

Na lista Modelos Disponíveis, arraste e solte um modelo na estrutura de roll-up de
cenário.

6.

Para adicionar um modelo extra, arraste e solte um modelo da lista Modelos
Disponíveis até o local que você deseja na estrutura de roll-up de cenário.

7.

Para excluir um modelo da estrutura de roll-up de cenário, selecione-o. No menu Ações

, clique em Abrir para iniciar a criação da estrutura do roll-up de

para adicionar modelos à estrutura do roll-up de cenário.

, clique em Remover Modelo. O modelo selecionado e todos os seus filhos e casos
de negócios são removidos da estrutura de roll-up de cenário.

Dica:
Também é possível criar um novo roll-up de cenário com base em uma hierarquia
de modelo. Em Modelos, no menu Ações
para o modelo que você deseja
converter, clique em Converter em Roll-up de Cenário e, em seguida, informe um
nome de roll-up de cenário. O modelo selecionado e seus modelos filho são
convertidos em um roll-up de cenário com a mesma estrutura hierárquica.
Se você excluir um roll-up de cenário que já tenha sido executado, isso excluirá os casos de
negócios associados em todos os modelos na estrutura.
Após a criação da estrutura de roll-up de cenário, você deverá criar um caso de negócios
para definir como os dados do nó filho passam pelo roll-up até o pai. Consulte Definição de
Casos de Negócios para Roll-ups de Cenário.
Sobre as Estruturas de Roll-up de Cenário Válidas
Para garantir que sua estrutura de roll-up de cenário seja válida, evite estas condições que
causam falha nos roll-ups de cenário:
•

Os anos fiscais não correspondem
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•

Existem subperíodos no pai que não existem no filho

•

Existe um período de negociação no pai sem um período de negociação
correspondente no filho

Essas condições não impedirão a execução de um roll-up de cenário, mas poderão
gerar dados sem sentido:
•

O filho tem anos que o pai não tem

•

O pai e o filho têm limites históricos diferentes

•

Existem períodos correspondentes no pai e no filho, mas o número de dias nos
períodos não é o mesmo

•

Os limites dos períodos reais não correspondem

•

As dimensões definidas pelo usuário não são compatíveis

•

O pai e o filho têm um número diferente de meses ou de semanas em um ano ou
o fim do ano cai em dias diferentes

•

O pai tem períodos com mais detalhes do que o filho (por exemplo, o pai tem
meses, mas o filho só tem anos)

Definição de Casos de Negócios para Roll-ups de Cenário
Depois de criar uma estrutura de roll-up de cenário, você deve criar um ou mais casos
de negócios para concluir a definição de roll-up de cenário. Um caso de negócios
define como é feito roll-up de dados de nó filho até o pai.
Para criar um caso de negócios:
1.

Selecione um modelo na estrutura de roll-up de cenário e clique em Adicionar
Novo Caso de Negócios.

2.

Insira um nome de caso de negócios.

3.

Em Cenário de Nó Folha para Contribuição, selecione o cenário padrão a ser
usado para os nós folha nessa estrutura a fim de fazer roll-up dos dados até o
modelo pai durante o roll-up de cenário. Em seguida, clique em Adicionar.
Você pode alterar o cenário associado a nós folha individuais posteriormente na
lista da estrutura de árvore do roll-up de cenário na coluna Cenário.
O caso de negócios é adicionado e torna-se o caso de negócios ativo no
momento.

4.

Para adicionar mais um caso de negócios, clique no nome do caso de negócios
ao lado de Caso de Negócios e depois clique em Adicionar Caso de Negócios.
Por exemplo, você poderia querer adicionar um caso de negócios que refletisse
outro cenário padrão ou tivesse características de um modelo diferente.

5.

Para excluir um modelo de um caso de negócios durante um roll-up, mas mantêlo na estrutura de roll-up de cenário, selecione o modelo e, no menu Ações
,
clique em Excluir Modelo. Depois selecione se deseja excluir Do Caso de
Negócios Pai ou De Todos os Casos de Negócios Pai. Quando um modelo é
excluído do caso de negócios pai, a palavra [Excluído] é exibida ao lado do nome
do modelo. Quando um modelo é excluído de todos os casos de negócios pai, a
palavra [Excluído de Todos] é exibida ao lado do nome do modelo.
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Por exemplo, pode haver um modelo ao qual o processo aditivo para roll-up não se
aplique. Por exemplo, não faria sentido incluir no roll-up de cenário contas não
monetárias, como taxas de inflação e relações de preço/quantidade.
6.

Para remover um caso de negócios, selecione-o na lista Caso de Negócios. No menu
Ações,

, clique em Remover Caso de Negócios.

Nota:
Se os usuários também estiverem trabalhando no Oracle Smart View for Office,
clique em Atualizar para obter as alterações do banco de dados.
Depois que adiciona casos de negócios, você define características do modelo para definir
ainda mais seu caso de negócios. Consulte Definição de Características do Modelo.

Definição de Características do Modelo
Depois de ter adicionado modelos a um roll-up de cenário e adicionado um caso de
negócios, você pode especificar ainda mais o roll-up de cenário definindo as características
do modelo.
1.

Para definir características do modelo, selecione um modelo da estrutura de roll-up de
cenário. No menu Ações
, clique em Características do Modelo.
Os atributos disponíveis dependem de o modelo ser um filho ou pai na estrutura de rollup de cenário.

2.

Para especificar características de um modelo no nível filho, consulte Como Especificar
Atributos de um Modelo Filho.
Para especificar características de um modelo no nível pai, consulte Como Especificar
Atributos de um Modelo Pai.
Para nós intermediários na estrutura de roll-up de cenário, você define as características
do filho e do pai.

Como Especificar Atributos de um Modelo Filho
Para especificar atributos de um modelo filho:
1.

Em Método Usado, especifique o método para fazer roll-up da entidade no pai:
Quando você usa os métodos Custo, Patrimônio Líquido ou Participação Minoritária,
as estruturas de subcontas devem ser semelhantes.
•

Roll-up de Cenário Completo – Use esse método para fazer roll-up em 100% de
todas as contas.

•

Custo — Use este método quando o valor do investimento em uma empresa for
inferior a 20% e for mantido por pelo menos um ano.

•

Patrimônio Líquido — Use este método quando o valor do investimento em uma
empresa for pelo menos 20%, for inferior a 50% e for mantido por pelo menos um
ano. É feito roll-up dos valores da unidade de negócios nos Dividendos das
Subsidiárias e dos Ganhos de contas de Investimentos, que são usados para
calcular os investimentos da entidade pai.
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•

Participação Minoritária — Use este método quando o valor do investimento
estiver entre 50% e 100% das ações da empresa. Esse método também
efetua o roll-up dos valores de saída. Enquanto 100% da unidade de negócios
passa por roll-up, esses cálculos reconhecem a participação externa no
negócio.

Para obter mais detalhes sobre os cálculos usados para cada método, consulte "
Data Management " em Como Trabalhar com o Strategic Modeling no Smart
View .
2.

Se você especificou Patrimônio Líquido para o método, em Subconta de
Destino, especifique qual subconta recebe os valores das entidades filho.
Essa opção estará disponível se a conta v2420 na entidade pai tiver sido
configurada para incluir subcontas. Este método tem cálculos para v2420. Se
v2420 tiver subcontas, especifique qual subconta recebe valores de entidades
filhas.

3.

Se você especificou Patrimônio Líquido para o método, em Grupos de
Patrimônio Líquido, selecione um grupo de contas.
Os grupos de conta que você seleciona aqui passam por roll-up no pai.

4.

Em Propriedade, digite a porcentagem da entidade a passar por roll-up.
Por exemplo, se as vendas no primeiro período de previsão da entidade filha
forem de US$ 200 e a propriedade for 100%, haverá roll-up de US$ 200. Se a
propriedade for de 80%, haverá roll-up de US$ 160.

5.

Em Períodos para roll-up no pai, especifique o Período de Início e o Período
de Término em que o roll-up de cenário deve ser executado. O intervalo de
período deve estar dentro do intervalo da entidade pai com roll-up. Selecione um
período específico ou um dos seguintes:

6.

•

Primeiro Período no Arquivo – Faz roll-up a partir do primeiro período no
modelo.

•

<Período de Negociação> – Faz roll-up a partir do período de negociação
(definido em Períodos no Oracle Smart View for Office).

•

Período do valor residual — Usa o último período no modelo. Ou, se os
períodos finais não corresponderem entre as entidades filho e pai, o período
do valor residual será calculado.

Clique em Aplicar para aplicar alterações desse nó na estrutura de roll-up de
cenário ao caso de negócios que está selecionado no momento. Clique em
Aplicar Tudo para aplicar alterações desse nó na estrutura de roll-up de cenário
a todos os casos de negócios dele.

Como Especificar Atributos de um Modelo Pai
Para especificar atributos de um modelo pai:
1.

Em Cenários de Contribuição, se aplicável, na lista Cenários Somente de
Entrada, selecione um ou mais cenários somente de entrada de que você não
deseja fazer roll-up para o pai. Todos os cenários somente de entrada no modelo
pai serão listados.
Você também pode definir cenários somente de entrada para modelos pai que
estão em um nível intermediário em um roll-up de cenário aninhado.
Use essa opção quando quiser que o nó pai contribua com valores de dados para
o roll-up de cenário, em vez de obter valores do filho para as contas especificadas
no cenário somente de entrada.
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Consulte Sobre como Usar Cenários Apenas de Entrada em Roll-ups de Cenário.
2.

Em Grupos de Eliminação com base em, selecione a origem dos grupos de
eliminação. Os grupos de eliminação definem contas para eliminar do roll-up de cenário.
Selecione Modelo Atual ou Modelo Filho. Em seguida, em Grupos de Eliminação
Definidos pelo Usuário, selecione grupos de contas para serem eliminados do roll-up
de cenário.
As contas eliminadas são definidas como zero no pai do roll-up de cenário durante o
processamento.

3.

Para Preservação de Dados, defina como os dados são usados em períodos não
relacionados ao roll-up.

4.

•

Não Preservar Dados – Bloqueia dados de períodos de tempo não relacionados a
roll-up, resultando em valores zero.

•

Preservar Entradas — Os dados são recalculados usando células de Entrada.
Preservar Entrada não funciona nessas contas de entrada porque o roll-up as trata
como contas calculadas: v5000 Custo de Capital (Kw), v5005 Custo de Capital de
Longo Prazo (%), v5300 Custo de Patrimônio Líquido (Ke), v5305 Custo de
Patrimônio Líquido de Longo Prazo(%), v5700 Lucro Econômico PROC (%) e v5705
Retorno Necessário de Longo Prazo (%). Para preservar os valores dessas contas
no roll-up de cenário, adicione-os a um cenário somente de entrada que seja usado
no roll-up de cenário.

•

Preservar Saídas — Os dados são recalculados usando células de Saída.

Clique em Aplicar para aplicar alterações desse nó na estrutura de roll-up de cenário ao
caso de negócios que está selecionado no momento. Clique em Aplicar Tudo para
aplicar alterações desse nó na estrutura de roll-up de cenário a todos os casos de
negócios dele.

Sobre como Usar Cenários Apenas de Entrada em Roll-ups de Cenário
Se você tiver criado um cenário somente de entrada em um modelo, e esse modelo for um
modelo pai em um roll-up de cenário, será possível especificar o cenário somente de entrada
ao definir os atributos de modelo pai do roll-up de cenário. Quando você executa ao roll-up
de cenário, para as contas especificadas no cenário somente de entrada, o nó pai contribui
com valores de dados para o roll-up de cenário em vez de obter valores do filho.
Por exemplo, suponha que você deseje configurar um cenário para definir o financiamento
do seu negócio. Geralmente, o financiamento é definido no nível pai, e não no nível da
unidade de negócios (filho). Você define contas com os dados desejados para contribuir para
o financiamento do plano de negócios em um cenário somente de entrada no modelo pai.
Você pode ter mais de uma versão dos dados em cenários somente de entrada diferentes e
contribuir com cenários somente de entrada diferentes para casos de negócios diferentes no
roll-up de cenário. No roll-up, você pode analisar diferentes resultados, dependendo das
diferentes opções de financiamento dos diferentes casos de negócios. Os dados de
financiamento sempre vêm do modelo pai durante um roll-up de cenário das contas
especificadas no cenário somente de entrada.
Se houver mais de um cenário somente de entrada em um modelo pai, você pode selecionar
um ou mais. Por exemplo, se você estiver modelando cenários de financiamento, mas
também quiser modelar cenários operacionais, poderá combinar vários cenários que insiram
valores para diferentes contas. Assim, poderá analisar diferentes conjuntos de resultados.
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Nota:
Se você selecionar mais de um cenário somente de entrada ao mesmo
tempo para uma pai em um roll-up de dados, certifique-se de que cada
cenário contribua para diferentes contas no roll-up de cenário.
Sobre cenários somente de entrada:
•

Eles não têm valores de saída e não podem ser calculados.

•

Eles contêm valores de entrada somente para as contas que estão selecionadas
como membros.

•

Eles podem contribuir como dados para um caso de negócios em um roll-up de
cenário. É possível contribuir vários cenários para o mesmo caso de negócios.

•

Como os valores de dados e os métodos de previsão são copiados de forma
estática do(s) cenário(s) somente de entrada de contribuição para o caso de
negócios no momento do roll-up, os dados são atualizados da fonte original toda
vez que você executa o roll-up de cenário.

•

Defina contas de membros que bloqueiam automaticamente o roll-up de valores
do caso de negócios para o qual contribuíram.

Execução de um Roll-up de Cenário
Depois de ter definido a estrutura de roll-up de cenário, casos de negócios e,
opcionalmente, características de modelo, você poderá executar o roll-up de cenário.
Para executar um roll-up de cenário:
1.

Em Roll-ups de Cenário, selecione um roll-up de cenário e, no menu Ações
,
selecione Executar ou Executar e Enviar Dados.
A opção Executar e Enviar Dados fica disponível quando existe pelo menos um
mapa de dados associado ao roll-up de cenário em que o administrador
selecionou Executar ao Fazer Roll-up.

2.

Selecione os casos de negócios para roll-up ou clique em Todos para fazer rollup de todos os casos de negócios.
Por padrão, o caso de negócios selecionado no momento está selecionado.

3.

Se você selecionar a opção Executar e Enviar Dados, selecione Execute os
mapas de dados de origens externas antes do roll-up de cenário se quiser
executar quaisquer mapas de dados de origens externas antes do início do roll-up
de cenário. Por exemplo, você pode ter um modelo do Planning ou outro modelo
que não faça parte do roll-up de cenário, e desejar que esses dados sejam
enviados para que sejam atualizados antes do início do roll-up de cenário.
Essa opção está disponível somente quando há mapas de dados de origens
externas associadas ao roll-up de cenário.

4.

Clique em Executar.

O roll-up de cenário é enviado ao Console de Jobs, onde é possível monitorar o
progresso do roll-up de cenário. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois
clique em Jobs. Se o processo de roll-up de cenário incluir mapas de dados, eles
serão mostrados como jobs filho para o job de roll-up de cenário.
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Quando o roll-up de cenário estiver concluído, você poderá abrir o modelo pai e ver os dados
em roll-up a partir dos modelos filho.
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A
Descrições da Distribuição de Probabilidade
para Simulações do Strategic Modeling
Essa abordagem explica a probabilidade e as distribuições de probabilidade para ajudar a
selecionar a distribuição de probabilidade mais adequada para a sua simulação do Strategic
Modeling.
Para cada entrada de incerteza em uma simulação, você define os possíveis valores com
uma distribuição de probabilidade. O tipo de distribuição a ser selecionada depende das
condições que cercam a entrada. Uma simulação calcula vários cenários de um modelo
selecionando repetidamente valores da distribuição de probabilidade para as variáveis de
incerteza e usando esses valores para calcular o modelo.
Para selecionar a distribuição de probabilidade correta:
1.

Avalie a entrada em questão. Liste tudo o que você sabe sobre as condições
relacionadas a essa entrada. Por exemplo, você pode coletar informações valiosas sobre
a entrada de incerteza a partir dos dados históricos.

2.

Revise as descrições das distribuições de probabilidade. Esse apêndice explica cada
distribuição em detalhes, descrevendo as condições subjacentes à distribuição.
Conforme você revisa as descrições, procure uma distribuição com as condições que
você listou para essa entrada.

3.

Selecione a distribuição que caracteriza essa entrada, onde as condições da distribuição
correspondam às da entrada.

Normal

A Distribuição normal descreve muitos fenômenos, como devoluções em patrimônio líquido
ou ativos, taxas de inflação ou flutuações de moeda.
Os tomadores de decisão podem usar a distribuição normal para descrever entradas de
incerteza, como a taxa de inflação ou devoluções periódicas em ativos.
Parâmetros
•

Média

•

Desvio Padrão
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Nota:
Dos valores de uma distribuição normal, aproximadamente 68% estão
dentro de 1 desvio padrão em qualquer lado da média. O desvio padrão é a
raiz quadrada da distância quadrada de valores da média.
Condições
Use a distribuição normal sob estas condições:
•

O valor médio é o mais provável.

•

É simétrica sobre a média.

•

É mais provável que esteja próxima à média do que longe.

Triangular

A Distribuição triangular descreve situações em que você conhece os valores mínimo,
máximo e mais provável. Na simulação, os valores mínimo e máximo nunca ocorrerão
de fato, pois a probabilidade deles é zero.
É útil com dados limitados em situações como estimativas de vendas, número de
inventários e custos de marketing. Por exemplo, você pode descrever o número de
carros vendidos por semana quando as vendas passadas mostram o número mínimo,
máximo e número geral de carros vendidos.
Parâmetros
•

Mínimo

•

Mais provável

•

Máximo

Condições
Use a distribuição triangular sob estas condições:
•

O mínimo e o máximo são fixos.

•

Tem um valor mais provável neste intervalo, que forma um triângulo com o
mínimo e o máximo.

Uniforme
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A Distribuição uniforme descreve situações em que você conhece os valores mínimo e
máximo e todos os valores têm igual probabilidade de ocorrer.
Parâmetros
•

Mínimo

•

Máximo

Condições
Use a distribuição uniforme sob estas condições:
•

O mínimo é fixo.

•

O máximo é fixo.

•

Todos os valores no intervalo têm a mesma probabilidade de ocorrer.

Lognormal

A Distribuição lognormal descreve muitas situações em que os valores são positivamente
assimétricos (onde a maioria dos valores ocorre próxima do valor mínimo) como preços de
títulos e ativos. Tais quantidades exibem essa tendência porque os valores não podem ficar
abaixo de zero, mas podem aumentar sem limite.
Parâmetros
•

Local

•

Média

•

Desvio Padrão

Nota:
Se você tiver dados históricos disponíveis com os quais definir uma distribuição
lognormal, é importante calcular a média e o desvio padrão dos logaritmos dos
dados e, em seguida, inserir esses parâmetros de log. Calcular a média e o desvio
padrão diretamente nos dados brutos não dará a distribuição lognormal correta.
Condições
Use a distribuição lognormal sob estas condições:
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•

Limites superiores e inferiores são ilimitados, mas a entrada de incerteza não
pode ficar abaixo do valor do parâmetro de local.

•

A distribuição é positivamente assimétrica, com a maioria dos valores perto do
limite inferior.

•

O logaritmo natural da distribuição é uma distribuição normal.

BetaPERT

A distribuição BetaPERT descreve situações frequentemente usadas em análise de
risco de projeto para atribuição de probabilidades às durações e aos custos da tarefa.
Às vezes, também é usada como uma alternativa mais estável à distribuição
triangular.
Ela descreve uma situação em que se sabe o mínimo, o máximo e os valores mais
prováveis de ocorrer. É útil com dados limitados. Por exemplo, você pode descrever o
número de carros vendidos por semana quando as vendas passadas mostram o
número mínimo, máximo e número geral de carros vendidos.
Parâmetros
•

Mínimo

•

Mais provável

•

Máximo

Condições
Use a distribuição betaPERT sob estas condições:
•

O mínimo e o máximo são fixos.

•

Ela tem um valor mais provável neste intervalo, que forma um triângulo com o
mínimo e máximo; o betaPERT forma uma curva uniformizada no triângulo
subjacente.

Sim-Não

A distribuição Sim-Não descreve situações que podem ter apenas um de dois valores:
por exemplo, sim ou não, êxito ou falha, ou verdadeiro ou falso.
Parâmetros — Probabilidade de Sim
Condições

A-4

Apêndice A

Métodos de Amostragem da Simulação

Use a distribuição sim-não sob estas condições:
•

Para cada avaliação, somente 2 resultados são possíveis, como êxito ou falha; a entrada
aleatória pode ter apenas um de dois valores, por exemplo, 0 e 1.

•

A média é p, ou probabilidade (0 < p < 1).

•

As avaliações são independentes. A probabilidade é igual de avaliação a avaliação.

Métodos de Amostragem da Simulação
Durante cada avaliação de uma simulação, o método de amostragem seleciona um valor
aleatório para cada pressuposto em seu modelo.
As simulações do Strategic Modeling usam um destes métodos de amostragem:
•

Monte Carlo – Seleciona aleatoriamente qualquer valor a partir da distribuição definida
de cada pressuposto.

•

Hipercubo Latino – Seleciona aleatoriamente valores e os distribui uniformemente pela
distribuição definida de cada pressuposto.

Amostragem Monte Carlo
A simulação Monte Carlo gera de modo aleatório e repetido valores para variáveis de
incerteza de modo a simular um modelo. Os valores para distribuição de probabilidade de
cada pressuposto são aleatórios e totalmente independentes. Em outras palavras, o valor
aleatório selecionado para uma avaliação não tem efeito no próximo valor aleatório gerado.
A simulação Monte Carlo recebeu esse nome inspirada em Monte Carlo, Mônaco, cujos
cassinos apresentam jogos de azar, como roleta, dados e máquinas caça-níqueis; todos eles
apresentam comportamento aleatório.
Esse comportamento aleatório é semelhante a como a simulação Monte Carlo seleciona
valores variáveis aleatoriamente para simular um modelo. Ao jogar um dado, você sabe que
um 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 irá sair, mas você não sabe qual para nenhuma avaliação. O mesmo
acontece com as variáveis que tem um intervalo de valores conhecidos e um valor incerto
para um determinado tempo ou evento (por exemplo, taxas de juros, necessidades de
pessoal, valor de ações, inventário, chamadas telefônicas por minuto).
Usar a amostragem Monte Carlo para aproximar a verdadeira forma da distribuição requer
mais avaliações do que o Hipercubo Latino.
Use a amostragem Monte Carlo para simular cenários what-if do mundo real para seu
modelo.
Amostragem Hipercubo Latino
A amostragem Hipercubo Latino divide a distribuição de probabilidade de cada pressuposto
em segmentos não sobrepostos, cada um com igual probabilidade.
Enquanto uma simulação é executada, o Hipercubo Latino seleciona um valor de
pressuposto aleatório para cada segmento de acordo com a distribuição de probabilidade do
segmento. Essa coleta de valores compõe a amostra do Hipercubo Latino. Depois que cada
segmento obtém sua amostra exatamente uma vez, o processo é repetido até que a
simulação pare.
A amostragem Hipercubo Latino geralmente é mais precisa ao calcular estatísticas de
simulação do que é a amostragem Monte Carlo convencional, pois todo o intervalo da
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distribuição é amostrado de maneira mais uniforme e consistente. A amostragem
Hipercubo Latino requer menos avaliações para atingir o mesmo nível de precisão
estatística que a amostragem Monte Carlo. A despesa adicionada desse método é a
memória extra necessária para rastrear quais segmentos foram amostrados durante a
execução da simulação. (Em comparação com a maioria dos resultados de
simulação, essa despesa extra é menor.)
Use a amostragem de Hipercubo Latino quando você estiver basicamente
preocupado com a precisão das estatísticas de simulação.
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