
Consolidação Financeira
Conectar. Unificar. Analisar. Informar

Destaques

Entidades legais múltiplas. Eliminações entre 
empresas. Requisitos de relatórios regulatórios 
diferentes e desiguais. Fusões e aquisições. 
Conversões de moeda estrangeira. Ajuste de 
journal entries.  

Com tanta coisa para organizar, você está 
pronto para eliminar o trabalho manual das 
planilhas e passar para um processo de 
consolidação automatizado? 

Prophix tem uma solução.

Consolidar com 
confiança

Recuperar o 
controle, minimizar 
os riscos e auditar 
facilmente os seus 
dados financeiros

Obter um 
fechamento 

consistente, preciso 
e mais rápido

Colaborar com 
outras partes 

interessadas e 
rastreamento dos 

ajustes

Fácil 
gerenciamento 
de processos de 

consolidação 
complexos



Se você é uma grande multinacional, de 
capital aberto com requisitos de relatórios 
sofisticados ou se você é uma empresa de 
médio porte que tem diversas entidades 
jurídicas em diferentes locais, a consolidação 
financeira é essencial para a criação de 
demonstrações financeiras precisas. 

Com a redução da complexidade da 
consolidação e automatizando os processos 
de consolidação tática, você pode ir além, 
simplesmente gerenciando o processo de 
consolidação financeira e começando por:

Gerenciar com mais precisão
A Prophix agrega processos e controles para facilitar seu processo de consolidação financeira. 
Em vez de coletar dados manualmente de uma série de sistemas de contabilidade em geral, 
soluções ERP e fontes excel, a Prophix automatiza a coleta de dados e consolida as informações 
para lhe oferecer melhor qualidade e precisão.

Cumpra seus objetivos com confiabilidade
Com a Prophix você pode resumir facilmente os dados operacionais para todas as subsidiárias, 
criar um único conjunto de demonstrações financeiras e garantir a conformidade com os 
diferentes requisitos regulatórios, como GAAP ou IFRS. Alcance seus objetivos economizando 
tempo e com confiabilidade

Benefícios:

Reduzir a complexidade do processo. Elimine o incômodo de ter 

que lembrar outras partes interessadas que precisam apresentar suas 

informações financeiras. Com Prophix, você pode programar alertas 

a serem enviados automaticamente. O fluxo de trabalho fornece um 

processo de aprovação e revisão estruturado que você precisa para 

garantir a integridade dos dados financeiros.

Minimizar os riscos e reduzir os erros com ajustes documentados, 

usando lançamentos diários logs de auditoria das eliminações entre 

empresas e você pode reverter os ajustes e as aprovações gerenciais. 

Aumentar a colaboração entre empresas. A coleta de dados e os 

relatórios das informações de modo consistente fornecem uma versão 

única da informação financeira. Agora, você pode comparar o 

desempenho entre suas subsidiárias.



Melhorar os Relatórios Gerenciais não ficando restrito aos relatórios 

dos dados reais, mas também para o planejamento de aquisições, 

desinvestimento  e outras modificações de participações previstas e não 

previstas.

Transparência e melhor governança através de relatórios sofisticados, 

baseados na segurança e na auditoria detalhada.

Suporte para Estruturas Corporativas Sofisticadas  incluindo relatórios 

comparativos entre várias empresas, participações e suporte para 

múltiplas moedas

A Consolidação Financeira da 
Prophix facilita a geração de 
relatórios e cenários
A solução integrada da Prophix permite não 
apenas a automação de seus processos de 
consolidação, mas também funcionalidades 
avançadas de relatórios, planejamento e 
simulações.

A Consolidação Financeira da Prophix não se 
restringe aos dados reais. A funcionalidade 
de relatórios da Prophix supre todas as suas 
necessidades de relatórios – desde relatórios 
consolidados até relatórios segmentados 
para as análises das transações individuais 
planejadas e ajustes associados com 
aquisições ou um desinvestimento.

O planejamento das consolidações 
financeiras é especialmente importante nos 
processos de aquisição ou fusão. Transações 
planejadas podem ser modeladas usando 
Lançamentos Diários e podem ser criadas 
diversas entidades de relatório para diferentes 
cenários.

As empresas usam também a consolidação 

financeira para realizar análise de cenários 
relativos à formação de preços de 
transferência entre empresas.  Modelando 
diferentes cenários de formação de preços 
de transferência, as empresas podem 
minimizar suas obrigações tributárias.

Avaliando a sua competitividade e o 
desempenho global dos negócios. É fácil 
fazer isso com as funcionalidades de análise e 
com os relatórios de consolidação flexíveis da 
Prophix. 



Serviços de Consultoria Dresner – Wisdom 
of Crowds® Estudo de Mercado com 
Planejamento Empresarial
Membro do segmento de mercado Pure-Play amplamente 

estabelecido , a Prophix é seu líder.  Sua pontuação é acima das 

médias dos grupos e é a melhor na categoria para medir vendas 

cruzadas, indicadores, tecnologia/produto, suporte técnico, serviços 

de consultoria e integração.  Ele tem uma pontuação reconhecida.

Sobre a Prophix
A Prophix desenvolve o software inovador que automatiza os processos financeiros 
críticos, tais como orçamentos, planejamentos, consolidação e relatórios - melhorando 
o rendimento de uma empresa e minimizando seus riscos. A Prophix fornece o equilíbrio 
certo entre a simplicidade e a profundidade, fornece o software CPM que é fácil, 
potente e colaborativo. Para todos. Milhares de organizações preocupadas com 
o futuro em quase cem países usam o software da Prophix para obter uma maior 
visibilidade e a percepção em seu desempenho empresarial. Para mais informações, 
visite www.prophix.com.
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