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Bem-vindo ao tópico Plano de contas.
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Nesta sessão, exploraremos como configurar um plano de contas adaptado ao tipo da
empresa. Examinaremos a estrutura do plano de contas e o efeito dos processos padrão no
Plano de contas. Analisaremos como você gerencia o plano de contas. Além disso,
discutiremos as opções para definição de contas contábeis padrão.
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Suponha que você esteja implementando o SAP Business One em uma empresa.

Maria, a contadora, informa que a mudança para o SAP Business One é uma boa
oportunidade para ela organizar a estrutura de contas da empresa.

Você mostra à Maria os modelos predefinidos do plano de contas do SAP Business One.
Além disso, informa-lhe que é possível utilizar esse modelo como base para o plano de
contas dela, que poderá ser ajustado antes de entrar em operação.

Maria diz que essa estrutura a ajudará a apresentar os relatórios financeiros de modo claro
e estruturado.

Vocês analisam o efeito que os processos de compra e venda causam no plano de contas,
bem como as consequências nos relatórios financeiros.

Maria escolheu um modelo de plano de contas e agora você lhe mostra como ajustar as
contas: adicionar, remover e atualizar.
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Começamos pela definição do plano de contas da empresa.
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Como os saldos dos cadastros de parceiros de negócios são apresentados no Plano de
contas?

Os saldos do Cadastro de parceiros de negócios não são exibidos no Plano de contas.

As contas controle a receber e a pagar acumulam as transações do cliente e fornecedor em
seus saldos.

Por exemplo, quando você lança uma nota fiscal de saída, as contas a receber relacionadas
ao cliente são usadas, além da conta do cliente.

Por esse motivo, o plano de contas apresenta o status financeiro completo da empresa, bem
como os Relatórios financeiros (Demonstração de resultados, Balanço).
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O plano de contas é um índice de todas as contas contábeis usadas por sua empresa.

Cada conta contábil tem:

Um código de conta

Uma descrição de conta, e

outras informações que determinam as funções da conta contábil.

Na implementação do SAP Business One, você define (ou importa):

Plano de contas, e

contas contábeis padrão a serem usadas quando transações forem criadas nos usuais
processos de negócios: vendas, compras, estoque etc.

Os documentos dos processos de Compra e Venda geram lançamentos contábeis
automáticos registrados no arquivo Lançamentos contábeis e influenciam os saldos em conta.

Os saldos em conta também são influenciados por lançamentos contábeis manuais e outras
transações contábeis, como o processo de encerramento de período que transfere os saldos
das contas de demonstração de resultados para uma conta de balanço.
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Você tem três opções para definir um plano de contas:
A primeira opção é a seleção de um modelo de Plano de contas predefinido.

Essa pode ser uma opção adequada para uma empresa padrão, especialmente para uma
empresa aberta recentemente, que não tenha um plano de contas legado.
Note que, depois de começar a trabalhar com o banco de dados da empresa, não será possível
selecionar um modelo de plano de contas diferente. Entretanto, você pode adicionar, atualizar ou
remover contas do Plano de contas.

A segunda opção é importar os dados do plano de contas de seu sistema legado utilizando a
ferramenta DTW (Data Transfere Workbench).

Se a empresa desejar manter o plano de contas, ainda será possível reorganizar a estrutura antes
da importação.

Como alternativa, você pode definir seu próprio plano de contas.
Essa opção permite que você crie seu plano de contas personalizado. Uma organização pode
usar essa oportunidade para determinar como deverá ser a estrutura de plano de contas para
atender a suas necessidades.

A definição do plano de contas inteiro é um procedimento longo e complexo.
Você pode usar um dos planos de contas padrão existentes e adaptá-lo às necessidades da empresa.
Trabalhe em conjunto com o contador do cliente para definir a estrutura e o conteúdo do plano de
contas da empresa.
Embora a utilização de um dos planos de contas padrão existentes seja suficiente em muitas
situações, algumas organizações devem usar esta oportunidade para determinar o formato da
estrutura do plano de contas para atender a suas necessidades.
Observe que a escolha de um modelo predefinido de Plano de contas será estudada em outro curso.
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O Plano de contas é organizado pelos níveis principais e subníveis.

Vejamos este exemplo de plano de contas. O plano de contas varia de acordo com a
localização da empresa.

A organização do plano de contas segue os princípios contábeis geralmente aceitos. A janela
Plano de contas organiza suas contas por níveis principais. Esses níveis principais, definidos
pela SAP e que não podem ser mudados, organizam suas contas por nível de um modo lógico
e adequado para seus processos de contabilidade financeira e relatórios.
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No Razão, distinguimos entre Contas do balanço e Contas de demonstração de resultados.

Vamos começar com as Contas do balanço:

Os primeiros 3 níveis principais: Ativos, Obrigações, Capital próprio (Capital e reservas)
contêm as Contas do balanço, como a conta de Imposto sobre vendas e a Conta de
fornecedores.

O saldo contábil dessas contas é mantido de um exercício para o outro.

As Contas do balanço – refletem o valor monetário da empresa – estoque, ativos, dívida
etc.

Em seguida, temos as Contas de demonstração de resultados:

Os últimos 5 níveis principais: Receitas (ou Faturamento), Custo de vendas, Despesas (ou
Custos operacionais), Finanças (ou Receitas e despesas não operacionais) e Outras
receitas e despesas (ou Tributação e itens extraordinários) contêm as Contas de
demonstração de resultados, como as Contas de resultados. Note que em algumas
localizações, nem todos os níveis principais inferiores são níveis principais da conta de
demonstração de resultados.

O saldo contábil dessas contas tem de ser compensado no final de cada exercício durante
o processo de Encerramento do período.

As Contas de demonstração de resultados refletem as mudanças no valor da empresa, tais
como: quando você vende itens de estoque – a conta de custo da mercadoria vendida é
influenciada e aumenta a receita.
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Em seguida, discutiremos a estrutura do plano de contas em associação com relatórios
financeiros.

Examinaremos os níveis do plano de contas e como gerenciar a estrutura do plano de contas.
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As exigências para a emissão de relatórios financeiros determinam a maioria das decisões de
definições e configurações iniciais de planos de contas.

Os diferentes relatórios financeiros executam saldos da conta relevantes a um intervalo de
datas selecionado e os apresentam de acordo com seu nível principal, nível secundário e tipo:

O Balanço resume o valor das contas de ativos, obrigações e capital próprio da empresa.

O balancete exibe para cada conta: saldo inicial para um período específico, todos os
débitos e créditos e o saldo final.

A demonstração de resultados é feita após o fim do exercício. Os saldos das contas de
despesas serão subtraídos dos saldos das contas de receita para gerar o resultado do
exercício.
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Um plano de contas organiza as contas contábeis da empresa em uma estrutura hierárquica.
O nível superior da estrutura (nível 1) consiste em seções ou grupos para contas de vários
tipos (ativos, obrigações, capital e reservas, faturamento etc.). O número de grupos de contas
depende de qual localização foi selecionada na criação da empresa e não pode ser
modificado pelo usuário.

O sistema exibe a seção como uma gaveta de arquivo. Cada gaveta (nível principal) tem um
título de seção, o qual não pode ser modificado. O sistema exibe títulos de nível inferior em
azul e as contas ativas normais em preto. As contas inseridas na Determinação da conta
contábil (contas padrão) são exibidas em verde.

O plano de contas varia de acordo com a localização da empresa. Vejamos este exemplo de
plano de contas com 5 níveis:

Os níveis de 2 a 4 podem conter contas ativas ou títulos que combinam diversas contas
ativas. O nível 5, nesse exemplo, contém somente contas ativas.

Como somente as contas ativas podem ser lançadas no SAP Business One, é uma boa
prática ter todas as suas contas ativas no mesmo nível.

Nos relatórios, uma conta de títulos resume todos os saldos de cada conta ativa sob ela.
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Dispomos de duas janelas para atualização do plano de contas: a janela Plano de contas e a janela
Processar plano de contas. Vamos discutir as tarefas que podemos executar em cada janela.
Na janela Plano de contas, acessamos o módulo Finanças e escolheremos a opção Plano de contas. O
objetivo principal da janela Plano de contas é:

Adicionar uma nova conta contábil a um título existente. Por exemplo, adicionar novas contas de
despesas ao título Serviços públicos.
Visualizar informações sobre contas existentes.
Atualizar propriedades diferentes de contas existentes utilizando o botão Detalhes de contas.

As cores das contas representam sua funcionalidade.
Títulos aparecem em azul.
As contas ativas aparecem em preto.
As contas inseridas na Determinação de conta contábil (contas padrão) são exibidas em verde.

Na janela Processar plano de contas, optamos pela opção Processar plano de contas do módulo
Finanças e então escolhemos um nível superior. Por exemplo, os custos operacionais. Nessa janela
podemos:

Adicionar um novo título.
Eliminar uma conta.
Modificar a estrutura do plano de contas e mover títulos e contas na estrutura do plano de contas.
Também podemos adicionar uma conta na janela Processar plano de contas utilizando o botão
Adicionar conta de subnível.

Observação: É uma boa prática ter todas as contas ativas no mesmo nível. Por exemplo, nível 5.
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Finalmente, discutiremos as duas opções disponíveis para definição de contas contábeis
padrão.
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Conforme mencionamos anteriormente, ao implementar primeiro o SAP Business One, você
define contas contábeis padrão a serem utilizadas quando as transações forem criadas
durante diferentes processos de negócio, como vendas, compras e inventário. Isso é feito na
janela Determinação de conta contábil, na área Configuração de finanças do módulo
Administração.

Ao escolher um modelo predefinido de plano de contas, a maioria das contas contáveis padrão
já está definida. Você pode modificá-las, se necessário.

Quando os itens são utilizados nas transações, há duas opções para determinação de contas:
a solução tradicional e a solução avançada.

Observação: É muito importante garantir que você tome decisões sobre a determinação de
contas contábeis em conjunto com o contador do cliente.

Ambas as opções são baseadas nas contas definidas na janela Determinação de conta
contábil.

A primeira opção é a solução tradicional que estava disponível antes da versão 9.0.

De acordo com a solução tradicional, há três opções para definir o método de conta
contábil padrão para um item: nível de depósito, nível de grupo de itens e nível de item.
Cada item terá um método definido. Você pode configurar o método antecipadamente para
todos os novos itens. Em seguida, poderá modificar o método de cada item.

Os valores definidos nas guias da janela Determinação de conta contábil são padronizados
em 3 níveis. É possível mudar as contas padrão posteriormente para qualquer um dos
níveis. Por exemplo, gerencie diferentes contas de estoque para cada depósito de
propriedade da empresa.

Sempre que você adiciona um documento que efetua um lançamento contábil, por
exemplo, uma Nota fiscal de saída, o sistema analisa cada item do documento para
determinar o nível estabelecido para aquele item e, em seguida, localiza as contas
contábeis associadas a serem utilizadas a partir das contas padrão.
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Vamos revisar a configuração da solução tradicional para a determinação de contas contábeis
(anterior à versão 9.0).

As contas padrão da empresa, presentes na janela Determinação de conta contábil, são
padrão para todos os 3 níveis (nível de depósito, nível de grupo e nível de item).

Em seguida, você define as contas em cada nível necessário. No exemplo apresentado,
definimos as contas para cada grupo de itens (corresponde à etapa 1 no gráfico). Isso
significa que quando um item que está utilizando o nível de grupo de itens é escolhido em um
documento, o sistema recupera automaticamente as contas a partir da definição do grupo de
itens ao qual pertence o item.
Onde estão definidas essas contas padrão?

Para o nível de grupo de itens, as contas padrão são configuradas na definição de cada
grupo de itens. O local para definir um grupo de itens é encontrado na área de configuração
de estoque do módulo Administração. Contas padrão são atualizadas na ficha
Contabilidade do grupo de itens.

De modo similar, para o nível de depósito, as contas padrão são configuradas na ficha
Contabilidade na definição de cada depósito. A definição de um depósito também é feita na
área de configuração de estoque.

Se você configura um item a ser controlado em nível de item, as contas contábeis são
definidas diretamente no mestre de itens.

Uma vez definidas as contas padrão, você também deve escolher o método de conta
contábil padrão para novos itens em Configurações gerais, na ficha Inventário. Na subficha
para itens, você encontrará o campo Configurar contas contábeis por. (Essa é a etapa 2 no



3-1-‹#›

gráfico).

Em nosso exemplo, o método de conta contábil padrão para novos itens foi definido
no grupo de itens. Portanto, o padrão em algum item novo é o Nível de grupo de itens
(conforme apresentado na etapa 3) e as contas atribuídas ao cadastro de item
derivam do grupo de itens definido para esse item (etapa 4).

O resultado final é que no Cadastro do item, você define as contas contábeis a serem
aplicadas em transações monetárias de acordo com um nível definido. Além disso, as
contas são recuperadas desse nível.
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Há três opções do ponto de vista do item. As contas serão utilizadas nas transações
monetárias para itens.

Cada item pode ter um método definido.

No depósito e nos níveis de grupo de itens as contas são derivadas do depósito ou do grupo
de itens e o usuário não pode modificá-las.

No nível do item o usuário insere as contas manualmente no mestre de itens.

Observe que, embora você especifique um método de conta contábil padrão para novos itens,
é possível gerenciar itens diferentes com métodos diferentes se esse cenário for necessário
em sua empresa. Apenas modifique o nível padrão no mestre de itens se necessário.

Observação: Depois que o depósito ou o nível de grupo de itens tiver sido definido em um
item, será possível alternar para o método de nível de itens e atribuir diferentes contas
contábeis a serem utilizadas nas transações monetárias.
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Com a solução avançada, a janela Determinação de conta contábil é utilizada para definir as
contas contábeis no nível da empresa.
A solução avançada fornece matriz centralizada para determinar regras para atribuição de
contas contábeis a lançamentos contábeis manuais de acordo com uma lista (fechada)
predefinida de critérios.

Portanto, a solução é mais flexível e consistente com a contabilidade.

Atualmente, para uma nova empresa e para uma empresa já submetida a upgrade, a solução
avançada não é a opção padrão. Isso se deve a questões de compatibilidade.

Para empresas já submetidas a upgrade, os parceiros devem verificar se as definições da
nova solução afetarão seus add-ons e devem decidir sobre o momento adequado para ajustar
o sistema.

Para ativar a nova solução, acesse a ficha Inicialização básica na janela Detalhes da
empresa. Marque o campo de seleção Ativar determinação avançada de contas contábeis.
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Portanto, utilize a janela Determinação de conta contábil para definir contas no nível da
empresa em um local.

Muitas empresas vão considerar suficientes as contas de nível de empresa.

Para cenários empresariais adaptados, você tem a opção de definir regras para atribuição de
contas contábeis a lançamentos contábeis manuais.

Essas regras dão respaldo a:

Determinação de conta contábil para Código de item, Grupo de itens, Código de depósito,
País de destino, Estado de destino, CNPJ/CPF e Grupo de parceiros de negócios.

Bem como critérios de multi determinação. Ou seja, uma combinação dos critérios.

Qualquer regra definida no formato avançado terá uma prioridade mais alta (do que a janela
Determinação de conta contábil) na determinação da conta a ser atribuída a lançamentos
contábeis.

Portanto, em nosso exemplo, a empresa OEC Computers pode definir uma conta de receita
separada para cada grupo de itens por país (por exemplo, receitas de impressoras no
Canadá, Brasil e Estados Unidos).

Quando um item de um documento de marketing é escolhido, por exemplo, uma nota fiscal de
saída, o sistema verifica as contas necessárias para a transação. Em nosso exemplo, o
sistema verifica o estoque e as contas de receita.

Em seguida, o sistema verifica se há regras definidas para essas contas.

Se houver regras definidas para as contas necessárias, o sistema analisará a regra apropriada
e selecionará a regra com a prioridade mais alta.
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Vamos revisar a configuração da solução avançada para a determinação de contas contábeis.

O formulário atual de determinação de contas contábeis será utilizado para definir as contas
contábeis em nível da empresa (acesse o módulo Administração, escolha Configuração,
Finanças, Determinação de conta contábil e novamente Determinação de conta contábil.

Utilizando o botão Avançado, você abre a janela Regras de determinação avançada de contas
contábeis.

A coluna Regras avançadas indicará se a regra existe:

Uma vez que o usuário define uma regra avançada para uma conta específica, a coluna
Regras avançadas dessa conta será atualizada na janela Determinação de contas com um
número de regras definidas para a conta e um link para o formulário avançado.

Ao escolher a seta de ligação, o formulário avançado é aberto (em modo processável),
filtrado e exibe somente as regras avançadas relacionadas a essa conta.

O formulário será aberto no modo Processar, e o usuário poderá atualizá-lo.
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Ao ativar a solução avançada, a janela Critérios de determinação será exibida no item de
menu Determinação de conta contábil, na área Configuração de finanças do módulo
Administração.
A janela Critérios de determinação fornece uma lista (fechada) predefinida de critérios:
Nessa janela, o usuário estará apto a:

Ativar todos ou alguns dos critérios dependendo da necessidade comercial.
Se um critério de determinação ativa não estiver em uso por nenhuma das regras
avançadas, você poderá desmarcá-lo para desativá-lo.

É possível definir ou modificar a prioridade de critérios utilizando os botões Para cima e Para
baixo.
Observação:

Depois que você ativar uma nova solução, o sistema verificará os critérios nessa janela de
acordo com os valores (Depósito, Grupo de itens, Nível de itens) definidos no campo
Definir contas contáveis por em Cadastro do item, na ficha Dados de estoque.
Ao escolher o critério Código de item, o critério Grupo de itens também será
automaticamente selecionado. Isso se deve ao fato de que no cadastro de item, o grupo de
itens é um campo obrigatório.
A prioridade (que está por ordem de linhas) na janela Critérios de determinação define as
precedências na janela Regras de determinação avançada de contas contábeis. Isso se
reflete de dois modos.

Os nomes e a ordem das colunas – a primeira linha na janela Critérios de determinação
estabelece a prioridade mais alta para cada regra. E assim por diante para o restante
das linhas.
A ordem das linhas – a primeira linha na janela Critérios de determinação define a regra
com prioridade máxima na tabela Regras de determinação avançada de contas
contábeis. E assim por diante para o restante das linhas.
Observe que critérios de determinação inativos na janela Critérios de determinação não
são exibidos na janela Regras de determinação avançada de contas contábeis.
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No formulário de regras de determinação avançada de contas contábeis você define regras para
atribuição de contas contábeis a lançamentos contábeis manuais:

O formulário avançado lida somente com contas relacionadas a itens.
As contas que podem ser definidas nas regras são as mesmas que você define no cadastro de item
da solução tradicional (ou seja, a determinação de contas contábeis normal, anterior à versão 9.0).

Ao criar um novo período de lançamento, as regras do período mais recente serão copiadas para o novo
período.
Somente regras válidas para o período selecionado serão listadas no formulário.
Para cada regra, você deve definir pelo menos um critério e uma conta.
Conforme explicado nos slides anteriores, a prioridade da regras será determinada com base na
prioridade da janela Critérios de determinação.
Depois que você definir uma nova regra avançada (ou modificar os critérios de regras) e atualizar o
formulário, o sistema automaticamente priorizará as regras de acordo com os critérios de determinação.
A prioridade de todas as regras será atualizada de acordo com isso (isto é, o sistema atribuirá a regra
conforme a prioridade da regra).
Depois que você modificar as prioridades de critérios de determinação, as prioridades avançadas das
regras serão atualizadas automaticamente na próxima vez em que você abrir o formulário.
Observação:

A inserção de um valor específico tem prioridade mais alto do que o valor Tudo.
Vamos examinar nosso exemplo: as 3 regras na janela Regras de determinação avançada de contas
contábeis têm valores específicos.
Nas 2 primeiras regras é especificado um grupo de itens e na terceira regra é especificado um
depósito.
As 2 primeiras regras têm prioridade mais alta porque o Grupo de itens é classificado à frente do
Código de depósito na janela Critérios de determinação.



3-1-23

Depois de ativar a nova solução, todos os itens serão definidos automaticamente para Tipo de regra
avançada: Geral.

O campo Tipo de regra avançada no item determina qual regra será utilizada para escolher as contas
contábeis de estoque no lançamento contábil manual criado pelo documento para esse item.

O Tipo de regra avançada é o primeiro critério para picking automático da Regra de determinação
avançada de contas contábeis.

Recomendamos manter o tipo de regra avançada Geral em todos os itens e regras.

Um tipo de regra avançada diferente será automaticamente definido pelo sistema nos cenários
especiais de migração da solução tradicional para a solução avançada.

Utilize os critérios Código de depósito e Grupo de itens na definição da Regra de determinação
avançada de contas contábeis em vez de utilizar os tipos de regras avançadas Depósito e Grupo de
itens.
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Estes são os principais pontos abordados:

Você tem três opções para definir um plano de contas. Você pode selecionar um modelo
predefinido de plano de contas. Importar dados do plano de contas de um sistema legado. Ou
definir seu Plano de contas.

Fazemos distinção entre dois tipos de contas: contas de balanço e contas de demonstração
de resultados. Contas de demonstração de resultados também podem ser chamadas de
contas de lucros e perdas.

Dispomos de duas janelas para atualização do plano de contas: a janela Plano de contas e a
janela Processar plano de contas. Em cada uma podemos executar tarefas diferentes.
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Os diferentes relatórios financeiros executam saldos da conta relevantes a um intervalo de
datas selecionado e os apresentam de acordo com seu nível principal, nível secundário e tipo.

Na janela Determinação de conta contábil, você define as contas contábeis padrão a serem
utilizadas nas transações.

Há 2 opções para determinação de contas em transações envolvendo itens: a solução
tradicional para definir um método de conta contábil padrão para um item ou a solução de
determinação avançada de contas contábeis. Ambas as opções são baseadas nas contas
definidas na janela Determinação de conta contábil.
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Você concluiu o tópico Gerenciar o plano de contas. Obrigado pela participação.


