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Introduction 
The business world is changing, and so is the 
role of finance. With the arrival of big data, 
analytics, mobile networking and social media, 
enterprises big and small are having to adapt 
in an age of digital disruption. That’s why 
having effective and flexible financial software 
solutions has never been more important. 

In light of this, your business may already benefit from 
some degree of financial automation. But can your current 
system really give you the competitive advantage you need 
in today’s rapidly evolving global environment? 

Modern finance organizations must bring real value to the › Manage your business’s product › Drive down costs and minimize risk  To find out more 

business. They need to engage and enable employees and material sourcing, procurement by pushing effective planning and  about Oracle’s 
Cloud or the otherto maximize productivity; they need to improve response  contracts, approvals, purchasing and budgeting beyond finance and
solutions wetimes by taking advantage of mobile technology to support  more – securely and reliably. across your business. 
provide please visit

working remotely and on the move; and they need oracle.com/erp
to employ and exploit advanced analytics to make  › Improve productivity and ensure › Comply with revenue recognition and 
intelligent business decisions. the smooth, timely running of period accounting standards and simplify  oracle.com/epm 

close by quickly calculating fair the revenue recognition process. 
Oracle ERP and EPM Cloud are specifically market value, removing bottlenecks 
designed to meet and exceed these requirements and inefficiencies, consolidating 
and the growing demands of both financial multiple ledgers and companies with Oracle ERP and EPM Cloud offer 
organizations and their customers. collaboration and transparency. a complete system of tools to maximize 

your organization’s financial management 

Read on to explore how Oracle ERP and EPM Cloud 
can support your organization and help you overcome 
key financial challenges, today and into your future.  

› Plan and budget more efficiently by requirements – with quick deployment 
implementing intuitive, integrated and no need for a complicated or costly 
tools across all departments. IT infrastructure. 

Introdução
O mundo empresarial está mudando e o papel 
das finanças também. Com a chegada do big 
data, do analytics (análises avançadas), redes 
móveis e mídia social, tanto empresas grandes 
como pequenas estão tendo que se adaptar à era 
da disruptura digital. É por isso que ter soluções 
de software financeiro flexíveis e eficazes é mais 
importante do que nunca.

Em função disso, talvez sua empresa já aproveite os 
benefícios de algum nível de automação financeira. Mas, 
será que o seu atual sistema é capaz de proporcionar a 
vantagem competitiva que você realmente precisa no 
ambiente global e em evolução nos dias de hoje?
As organizações financeiras modernas precisam oferecer 
um valor real aos negócios. Precisam engajar e capacitar 
os funcionários para que eles maximizem a produtividade. 
Precisam melhorar o tempo de resposta aproveitando a 
tecnologia móvel para que possam trabalhar remotamente 
e em trânsito. Por fim, precisam empregar e explorar o 
analytics para tomar decisões mais acertadas em relação 
aos negócios.
O Oracle ERP Cloud foi especificamente concebido para 
atender e ir além desses requisitos e das exigências 
crescentes tanto das organizações financeiras como de 
seus clientes…

Oracle ERP e EPM Cloud foram 
especificamente projetados para 
cumprir e ir além de todos os 
requisitos e demandas crescentes 
das empresas financeiras e de 
seus clientes.

Administre de maneira segura e confiável 
o produto de seus negócios e a provisão 
de material, contratos de abastecimento, 
aprovações, compras etc.

Melhore a produtividade e garanta um 
fechamento de período no tempo certo e 
sem problemas, calculando rapidamente 
o valor justo de mercado, eliminando 
gargalos e ineficiências, combinando 
os livros contábeis e as empresas com 
colaboração e transparência.

Planeje e faça orçamentos de 
maneira mais eficaz, usando 
ferramentas integradas e intuitivas 
em todos os departamentos.

Minimize custos e riscos planejando e 
fazendo orçamentos de maneira efetiva 
e muito além das finanças, e tendo em 
conta todos os seus negócios.

Cumpra com os padrões de 
reconhecimento de receitas  
e contabilidade e simplifique  
o processo.

Oracle ERP e EPM Cloud oferece um 
sistema completo de ferramentas 
para maximizar os requerimentos de 
administração financeira de sua empresa, 
com uma rápida implementação e sem 
a necessidade de infraestrutura de TI 
complicada ou custosa.   

Para saber mais 
sobre as soluções 
oferecidas pela 
Oracle Cloud ou 
qualquer outra de 
nossas soluções, 
visite as seguintes 
páginas: oracle.
com/erp e Oracle.
com/epm.

Continue lendo para saber mais como o Oracle 
ERP Cloud pode ajudar sua organização a superar os 
principais desafios financeiros, agora e no futuro.
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Chapter 1 
Modern Finance: 
Business Driven, 
Technology Powered 

Deliver predictable 
insight 

Drive efficiency to 
create agility 

Control and comply 
with confidence 

NEEDS 

At one time, financial management was almost synonymous with numbers 
management. Its role was functional and its aims were largely to reconcile and 
report. Not any more. Modern organizations expect their finance departments 
not just to record, tally and report, but to provide the strategic insights that will 
improve efficiency, reduce costs and enable the business to take advantage of 
opportunities to increase revenues and profits. 

Technology that helps to achieve these data and processes but from its unified technology 
things can’t do so by simply automating platform with embedded analytics, collaboration 
existing processes. It needs to be more and mobile. The core Financials suite consists 
flexible, responding to exceptions, adapting of general ledger, accounts payable, accounts 
to circumstances, evolving in line with the receivable, fixed assets, and cash management. 
organization’s changing needs. 

Oracle Financials Cloud. Helping modern finance 
Oracle Financials Cloud meets these business make better, faster business decisions. 
requirements. It’s a complete and integrated 
financial management solution equipping 
enterprises with everything they need to achieve 
real-time insights into financial results, improve 
responsiveness to make better decisions faster, 
meet financial compliance requirements, and 
of course improve the bottom line. 

The strategic responsiveness of Oracle Financials 
Cloud emerges not only from its focus on core 

Oracle Financials Cloud 

SOLUTION 

Capítulo 1:
Finanças modernas: uma função 
impulsionada pelos negócios e 
alimentada pela tecnologia

Antigamente, a gestão financeira era praticamente sinônimo de gerenciamento 
de números. Seu papel era funcional e os objetivos se resumiam a fazer 
conciliações e gerar relatórios. Nada além disso. As organizações modernas 
esperam que seus departamentos financeiros não só registrem, calculem 
e gerem relatórios, mas também proporcionem insights estratégicos que 
melhorarão a eficiência, reduzirão os custos e permitirão que a empresa 
aproveite as oportunidades para aumentar a receita e o lucro

Melhorar a 
eficiência para 
criar agilidade

Proporcionar 
insights 

previsíveis

Controlar e 
obedecer às 
normas de 

conformidade 
com confiança

NECESSIDADES

SOLUÇÃO

Oracle Financials Cloud

A tecnologia que ajuda a alcançar 
esses objetivos não é capaz de fazê-lo 
simplesmente automatizando os processos 
existentes. Ela precisa ser mais flexível, 
lidar com as exceções, adaptar-se às 
circunstâncias e evoluir de acordo com as 
necessidades de mudança da organização.
O Oracle Financials Cloud cumpre esses 
requisitos empresariais. É uma solução 
de gerenciamento financeiro abrangente 
e integrada, que oferece às empresas 
tudo aquilo que elas precisam para obter 
insights em tempo real dos resultados 
financeiros, aprimorar a capacidade de 
resposta para tomar decisões de forma 
rápida e segura, atender os requisitos 
de conformidade e, claro, melhorar os 
resultados financeiros.

A estratégica capacidade de resposta do Oracle 
Financials Cloud surge não só do seu foco nos 
processos e dados principais, mas também 
de sua plataforma de tecnologia unificada 
com analytics, colaboração e mobilidade 
incorporados. A principal suíte de Financials 
inclui contabilidade geral, contas a pagar, contas 
a receber, ativos fixos e gerenciamento de caixa.
Oracle Financials Cloud. Ajudando as finanças 
modernas a tomar decisões de forma rápida e 
segura nos negócios.



Chapter 2 
A New Standard for Procurement:  
Improve Agility and Control Spend  

Manage spend to 
achieve 

profit goals 

Enforce policy 
compliance 

Obtain actionable 
insights and intelligence 

NEEDS 

Office supplies, stationery, computer equipment – whatever your 
business needs to buy, procuring them needs to be effectively 
managed. Maximizing your company’s cost savings should 
be a top priority, yet many organizations today lack the ability 
to effectively manage their procure-to-pay process. 

For many, the sourcing and purchasing processes are still very manual and 
paper-based, and it’s not uncommon to see organizations negotiating contracts 
with vendors using Microsoft Word documents and email. A large quantity 
of purchase orders are still paper-based, transmitted by fax or email and tracked 
in spreadsheets. 

Managing your procure-to-pay process like this is cumbersome, prone to errors 
and makes tracking approvals and status very difficult. 

Using an integrated solution to streamline the process can help reduce costs and 
ensures quicker payment of supplier invoices to take advantage of early payment 
discounts. It can also help you ensure that more of your employees’ spend 
is on contract and receives the pricing you diligently negotiated. 

Oracle Procurement Cloud is 
different. It drives results by providing 
unprecedented ease 
of use to all users. 
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Its revolutionary approach to in-context 
analytics and process automation sets new 
standards and fundamentally changes the way 
procurement professionals work, helping them 
achieve smarter spend management, maximizing 
the value of their business’s resources and 
realizing greater efficiency. 

What’s more, because it’s cloud-based it 
helps reduce the cost of IT infrastructure, cuts 
deployment times, and offers best-in-class security 
and uptime. Oracle Procurement Cloud helps to 
ensure policy compliance, deliver greater spend 
management and achieve greater profits. 

Oracle 
Procurement Cloud 

SOLUTION 

Capítulo 2:
Um novo padrão de 
procurement: melhore a 
agilidade e controle os gastos

Material de escritório, papelaria, equipamentos para computadores 
– não importa o que sua empresa precise comprar, essa tarefa 
precisa ser muito bem gerenciada. Reduzir ao máximo esses custos 
da empresa deve ser uma prioridade, embora muitas organizações 
atualmente não tenham a capacidade de gerenciar de forma eficaz 
todo o processo de procure-to-pay (da compra ao pagamento).

Gerenciar 
os gastos 

para atingir 
as metas de 

lucro

Obter insights 
práticos e 

informações 
estratégicas

Garantir a 
conformidade 
das políticas

NECESSIDADES

SOLUÇÃO

Oracle Financials Cloud

Para muitas delas, os processos de 
sourcing (obtenção de recursos) e compra 
ainda são muito manuais e baseados 
em papel, e é comum ver organizações 
negociando contratos com fornecedores 
usando documentos do Microsoft Word e 
e-mails. Em grande parte, os pedidos ainda 
são feitos em papel, transmitidos por fax 
ou e-mail e controlados em planilhas.
Gerenciar o seu processo de procure-
to-pay dessa maneira é uma abordagem 
complicada, sujeita a erros e que torna 
muito difícil acompanhar as aprovações e o 
status dos pedidos.

Usar uma solução integrada para acelerar esse 
processo pode ajudar a reduzir os custos e 
garantir o pagamento mais rápido das faturas 
de fornecedores, aproveitando os descontos 
oferecidos para pagamentos adiantados. Ajuda 
também a garantir que a maior parte dos gastos 
de seus funcionários seja com os contratos e 
que sua empresa receba o preço que negociou 
tão cuidadosamente.

O Oracle Procurement Cloud é 
diferente. Ele melhora os resultados 
graças à incrível facilidade de uso que 
oferece a todos os usuários.
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Chapter 3 

Accelerate project 
delivery 

Attract and retain top 
talent 

Improve cash flow 
and profitability 

NEEDS 

Empower Modern Project Management: 
The Right People, The Right Projects, 
Delivered on Time 

All too often business-critical projects run into the sand. According to a recent 
report1 44% of strategic initiatives are unsuccessful. Talented project managers 
(PMs)/leaders can spend much of their time on everyday tasks, collecting and 
validating project data and project status from functional silos, maintaining and 
updating spreadsheets and developing reports. 

1 PMI’s 2014 Pulse of the Profession (In-Depth Report: Enabling Organizational Change Through Strategic Initiatives) 

There simply isn’t sufficient time or resources 
to step back, develop real insights and understand 
project performance. What’s more, the technology 
doesn’t provide for a mobile workforce and this, 
too, impedes progress. 

The same report also found that companies with 
a record of success in project management had 
a key factor in common – and that was a change-
ready culture. These high-performing organizations 
take time to ensure they assign best-fit candidates 
for projects based on their experience. They also 
provide a process and technology environment that 
enables their PM professionals to focus swiftly 
on key issues, to collaborate easily with team 
members and decision makers, to develop and 
interpret insightful analysis, and to employ a mobile 
strategy that keeps key people informed when 
they’re on the move. 

Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud 
embraces the full project lifecycle integrating project 
financial management and project execution. Using 
role-based analytics, collaboration, optimization, 
costing, and control, it dramatically improves the 
way project-driven organizations work, enabling 
efficient and effective project management while 
ensuring smarter business decisions based on 
a single source of project truth. It significantly 
increases your ability to attract and retain key talent, 
improve your cash flow and profitability and, 
of course, to accelerate project delivery. 

Oracle Project Portfolio 
Management Cloud 

SOLUTION 

1 PMI’s 2014 Pulse of the Profession (In-Depth Report: Enabling Organizational Change Through Strategic Initiatives)

Capítulo 3:
Realize um gerenciamento de projetos 
moderno: as pessoas certas, os projetos 
certos, entregues dentro do prazo

Muitas vezes, os projetos cruciais para os negócios acabam não dando 
em nada. Segundo um relatório recente, 44% das iniciativas estratégicas 
dão errado. Os grandes gerentes/líderes de projetos acabam gastando 
grande parte do tempo com tarefas do dia-a-dia, reunindo e validando dados 
e o status dos projetos espalhados em silos funcionais, preenchendo e 
atualizando planilhas e criando relatórios.

Acelerar a 
entrega dos 

projetos

Atrair e reter 
os grandes 

talentos

Melhorar 
o fluxo de 
caixa e a 

rentabilidade

NECESSIDADES

SOLUÇÃO

Oracle Project Portfolio 
Management Cloud

Simplesmente não há tempo ou recursos suficientes 

para voltar atrás, ter insights significativos e entender 

o andamento do projeto. Além disso, a tecnologia não 

permite uma força de trabalho móvel, o que também 

atrapalha o progresso.

Esse mesmo relatório também revelou que as empresas 

bem-sucedidas na gestão de projetos tinham um fator 

importante em comum —uma cultura pronta para 

mudanças. Essas organizações de alto desempenho 

dedicam tempo para garantir que os candidatos mais 

aptos sejam designados aos projetos com base em sua 

experiência. Elas também proporcionam um ambiente 

de processos e tecnologia que permite aos profissionais 

de gerenciamento de projetos focar rapidamente nas 

questões principais, colaborar facilmente com os membros 

da equipe e tomadores de decisões, realizar e interpretar 

análises repletas de insights e utilizar uma estratégia 

móvel que mantém as pessoas-chave bem informadas 

onde quer que estejam. 

O Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud 

abrange todo o ciclo de vida dos projetos, integrando a 

gestão financeira e a execução deles. Através de analytics 

baseado em funções, colaboração, otimização, custo 

e controle, esta solução melhora consideravelmente 

a forma como as organizações trabalham com os 

projetos, possibilitando um gerenciamento de projetos 

eficiente e eficaz e, ao mesmo tempo, garantindo 

que decisões mais inteligentes sejam tomadas com 

base em uma única fonte fidedigna de informações 

para os projetos. Também aumenta drasticamente 

a capacidade de atrair e reter os grandes talentos, 

melhora o fluxo de caixa e a rentabilidade e, claro, 

acelera a entrega dos projetos.



Chapter 4 
Revolutionize Your Planning  
and Budgeting Processes:  
Fast, Functional and Flexible  

Simplify and 
accelerate adoption 

of planning and 
budgeting 

Efficiently extend the 
planning process across 

the organization 

Improve accuracy 
of forecasting 

NEEDS 

Planning extends far beyond the walls of the finance organization. 
The chances are every manager in your business has some input into 
planning and budgeting, and the reality is that the vast majority of 
planning and budgeting work is done outside Financial Planning 
& Analysis by line of business users. 

And while common wisdom holds that more inputs can help lead to more accurate 
forecasts, the problem is that often, disjointed and inconsistent processes are put in 
place – if any at all – involving manual spreadsheets that do not readily roll up. This can 
do more harm than good, creating inefficiency and a loss of productivity. The result? 
Slow reactions to market changes and missed opportunities. 
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According to benchmarking studies, on average 
20% of employees are involved in the planning 
process for at least three weeks. This can add 
up to 3% of a company’s revenue, or $1,000 worth 
of time per employee2. How can we effectively 
decrease this spend while improving accuracy, 
efficiency and consistency in planning and 
budgeting processes? 

The answer lies in the cloud. More than 
two-thirds of CFOs are currently adopting 
cloud-based solutions for their core financials and 
planning and forecasting processes – and for good 
reason. Because it’s available to organizations 
without the need for vast IT resources or budget, 
the cloud is an effective and affordable solution 
for businesses of any size3. 

2 Hackett and FEI, and Buttonwood Group. 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 
enables organizations to quickly adopt 
world-class planning and budgeting applications 
with no CAPEX infrastructure investments, driving 
world-class functionality beyond finance across 
the enterprise, with flexible deployment 
options and virtually no learning curve. 

Oracle Planning 
and Budgeting Cloud 

SOLUTION 

3 Empowering Modern Finance: CFO as Technology Evangelist, 2014, Longitude Accenture & 
Oracle. 

Capítulo 4:
Revolucione seus processos de 
planejamento e orçamento, tornando-os 
rápidos, funcionais e flexíveis

O planejamento vai muito além da organização financeira. É bem provável que 
cada gerente da sua empresa dê algum tipo de contribuição no planejamento 
e na elaboração do orçamento, e a realidade é que grande parte do trabalho 
de planejamento e elaboração do orçamento é realizada fora da função de 
Análise e Planejamento Financeiro, por uma série de usuários de negócios.

Simplificar 
e acelerar a 
adoção de 

planejamento 
e orçamento

Ampliar de 
forma eficiente 
o processo de 
planejamento 

para toda a 
organização

Melhorar a 
exatidão das 

previsões

NECESSIDADES

E enquanto o bom senso diz que mais 
contribuições podem ajudar a realizar 
previsões mais corretas, o problema é que, 
normalmente, processos inconsistentes e 
desconexos são executados – isso quando 
existem – envolvendo planilhas manuais 
de difícil visualização. Isso pode ser muito 
mais prejudicial, aumentando a ineficiência 
e a perda de produtividade. O resultado? 
Respostas lentas às mudanças no mercado 
e consequente perda das oportunidades.

De acordo com estudos de benchmarking, em 
média 20% dos funcionários se envolvem no 
processo de planejamento pelo menos durante 
três semanas. Isso pode representar até 3% da 
receita de uma empresa, ou o valor de $1.000 
relativo ao tempo de cada funcionário2. Como 
podemos diminuir de forma eficaz esse gasto 
e, ao mesmo tempo, melhorar a exatidão, a 
eficiência e a consistência nos processos de 
planejamento e elaboração de orçamentos?
A resposta está na nuvem. Atualmente, mais 

de dois terços dos CFOs estão adotando 
as soluções baseadas na nuvem para 
seus principais processos de previsão 
e planejamento financeiro – e por uma 
boa razão. Porque essas soluções estão 
disponíveis para as organizações e não 
exigem grandes investimentos em 
recursos em TI ou orçamentos elevados. A 
nuvem é uma solução eficaz e ao alcance 
de empresas de qualquer porte3.
O Oracle Planning and Budgeting Cloud 
Service permite que as organizações 
adotem rapidamente aplicativos de 
classe internacional para o planejamento 
e elaboração de orçamentos, sem a 
necessidade de investimentos de capital 
(CAPEX) em infraestrutura, impulsionando 
a funcionalidade muito além da área 
financeira, para toda a empresa, com 
opções de implementação flexíveis e 
praticamente sem nenhuma curva de 
aprendizagem.

2 Hackett and FEI, and Buttonwood Group.

3 Empowering Modern Finance: CFO as Technology Evangelist, 2014, Longitude Accenture & Oracle.

SOLUÇÃO

Oracle Planning and 
Budgeting Cloud Service



Chapter 5 
Enterprise Performance Clearly  
Explained With:  
A Collaborative, Intuitive,  
Reporting Solution  

NEEDS 

Access and analyze 
anywhere, from 

any device 

Collaborate securely 
with content 

contributors and 
reviewers 

Simplify and 
streamline report 

creation and 
distribution 
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In today’s Digital Age, the ability for management to clearly 
explain the quality and sustainability of corporate performance 
has become more important than ever.  Increasingly, the ability 
to value and explain the value of intangible assets is becoming 
a competitive differentiator.  Global and regulatory mandates 
around narrative reporting are also emerging, with the EU 
Directive on Non-Financial Reporting and SEC interest 
in making financial disclosure more effective. 

While there is a clear need for increased Oracle Enterprise Performance Reporting 
commentary and narrative in reporting, Cloud Service uniquely combines 
most performance reporting processes management, narrative and statutory 
remain manual and ad-hoc. The effort reporting needs in a single, secure, 
is time consuming, lacking process rigor and collaborative solution. Complete 
and collaboration. Errors are made in authoring, collaboration, commentary, and 
combining ‘data’ (what) with ‘narrative’ report delivery capabilities streamline the 
(who, when, why), especially with re- process. Easily combine system of 
keying data. In addition, organizations lack record data for more accurate reporting. 
the ability to analyze the data to validate Secure, role-based auditable access on 
the narrative. The disconnected nature of desktop and mobile devices enables the 
the process means it is difficult to bring delivery of faster, meaningful insights 
subject matter experts into the process to all stakeholders, anytime, anywhere. 
for centralized commentary.  Finally, 
there are auditability concerns and weak 
security around supporting “Need to 
Know” access to content. 

In fact, in a recent survey, 90% of 
respondents agreed that expanding 
qualitative commentary in management 
reporting processes was critical to their 
organization4. Yet, more than half of 
respondents were not confident in their 
tools to provide sufficient collaboration to 
produce that qualitative commentary. 

Oracle Enterprise 
Performance Reporting Cloud 

SOLUTION 

4 Enterprise Performance Management, Top Trends for 2015, 2015, Oracle 

Capítulo 5:
Conformidade garantida: 
automatize as políticas de 
forma fácil e confiável

As organizações encontram dificuldade para automatizar e 
gerenciar de forma transparente, econômica e consistente suas 
políticas, procedimentos e cálculos complexos, como impostos e 
taxas e, ao mesmo tempo, controlar os custos operacionais.

Executar com 
eficácia a 

automação de 
processos e 

políticas

Tomar decisões 
de forma clara e 

auditável

Agilizar as 
respostas 

em relação a 
mudanças nas 

regulamentações 
e políticas

NECESSIDADES

Além disso, é preciso que isso ocorra em 
um contexto de conformidade e agilidade 
— ambos requisitos necessários para 
automatizar processos específicos de uma 
determinada funcionalidade ou setor da 
economia na prevenção contra fraudes, 
controles da conformidade, eficiência e 
produtividade.
É um alvo em movimento. Modificações 
contínuas nas regulamentações complexas 
e sistemas antigos e rígidos tornam difícil 
manter os processos existentes, bem 
como implementar novos processos e 
regras. Além disso, os departamentos de TI 
tradicionais geralmente não têm recursos 
para executar essas atualizações com a 
frequência que a empresa ou os órgãos 
regulamentares exigem atualmente.
O Oracle Policy Automation Cloud permite 
que os usuários de negócios assumam 
todas essas responsabilidades e oferece às 
instituições financeiras as ferramentas que 
elas precisam para automatizar e gerenciar 
as normas, regulamentações, cálculos e 
políticas internas. Permite que os usuários 
transformem rapidamente os complexos 

processos e políticas da empresa em 
normas executáveis usando ferramentas 
cotidianas como o Microsoft Word e 
Excel. A solução é capaz de lidar até 
com as determinações mais complexas, 
gerando relatórios auditáveis sobre o 
processo decisório para comprovar como 
uma determinação foi estabelecida e 
como a própria decisão foi tomada.
Isso ajuda as organizações a 
responderem com agilidade às políticas 
internas e externas, mudanças nos 
processos e regulamentações, garantindo 
que a sua organização esteja sempre 
no controle e atenda aos padrões de 
conformidade.
O Oracle Policy Automation Cloud 
suporta uma série de plataformas, 
facilitando a integração com os sistemas 
de CRM, ERP e RH existentes. Permite 
que as organizações gerenciem e 
apliquem com facilidade a conformidade 
de políticas e cálculos complexos em 
toda a empresa.

SOLUÇÃO

Oracle Policy 
Automation Cloud



Chapter 6 
Compliance Assured:  
Automate Policies with  
Ease and Confidence  

Transparent and 
auditable decision 

making 

Agile response to 
policy and regulatory 

change 

Effectively execute 
automation of policies 

and processes 

NEEDS 

Organizations are struggling to consistently, transparently and 
cost effectively automate and manage their policies, procedures 
and complex calculations such as tax and fees, while controlling 
operational costs. 

What’s more it needs to happen in and rigid legacy systems make it difficult 
a context of compliance and agility, both to maintain existing processes, and also 
of which are needed to automate specific to deploy new system processes and rules. 
industry or functionality processes for 
fraud prevention, compliance controls In addition, traditional IT departments 
and efficiency and productivity. are generally not resourced to perform 

these updates with the frequency that 
It’s a moving target. Continuous the business or regulatory bodies 
modifications to complex regulations now demand. 
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Oracle Policy Automation Cloud empowering 
the business users to take on all of these 
responsibilities and equips financial institutions 
with the tools they need to manage and automate 
the rules, regulations, calculations and internal 
policies. It enables users to rapidly transform 
these complex business policies and processes 
into executable rules using everyday tools such 
as Microsoft Word and Excel. It efficiently handles 
even the most complex determinations, providing 
auditable decision reporting to show, how 
a determination has been reached, and the 
decision itself. 

This helps organizations respond in an agile 
manner to internal and external policy, processes 
and regulatory changes ensuring your organization 
is always in control and compliant. 

Oracle Policy Automation Cloud supports a wide 
and diverse range of platforms, making it easy 
to integrate with existing CRM, ERP and HR 
systems. Empowering organizations to easily 
ensure and manage policy compliance and complex 
calculations across their organization. 

Oracle Policy 
Automation Cloud 

SOLUTION 

Capítulo  6:
Garantia de conformidade: 
Automatize suas Políticas com 
Facilidade e Confiança.

As empresas lutam para automatizar e lidar de maneira 
consistente, transparente e efetiva com suas políticas, 
procedimentos e contas, como impostos e honorários, ao 
mesmo tempo que controlam os custos operacionais.

Executar 
eficazmente a 
automatização 
de políticas e 
processos.

Tomar 
decisões 

de maneira 
transparente e 

auditável. 

Responder 
rapidamente 

frente a mudanças 
nas políticas e 

regulamentações.

NECESSIDADES

Isso é o que mais se precisa em um 
contexto de conformidade e agilidade, 
conceitos tão necessários para automatizar 
indústrias específicas ou para processos de 
funcionalidade para a prevenção de fraudes, 
controle de conformidade, eficiência e 
produtividade.

É um objetivo em movimento. Modificações 
contínuas para regulamentações complexas 
e sistemas legados rígidos tornam 
difícil manter os processos existentes 
e desenvolver novos processos e 
regulamentações.

SOLUÇÃO

Oracle Policy 
Automation Cloud

Além disso, geralmente, os departamentos 
de TI tradicionais não têm os recursos 
para desenvolver estas atualizações com 
a frequência que as empresas e órgãos de 
regulamentações necessitam atualmente.

Oracle Policy Automation Cloud permite 
às empresas usuárias assumir todas 
estas responsabilidades e oferecer às 
instituições financeiras as ferramentas 
necessárias para administrar e automatizar 
as normas, regulamentações, cálculos e 
políticas internas. Permite, além disso, 
que os usuários transformem rapidamente 

estas políticas e processos comerciais 
complexos em normas executáveis, utilizando 
ferramentas cotidianas como Microsoft Word e 
Excel. Lida, inclusive, com as mais complexas 
resoluções, oferendo um relatório auditável 
que mostra como foi possível alcançar uma 
determinação e a decisão em si.

Isto ajuda às empresas a responderem de 
maneira ágil às mudanças nas políticas, 
processos e regulamentações, tanto internas 
como externas, garantindo que sua empresa 
sempre cumpra normas e prazos e tenha o 
controle.

Oracle Policy Automation Cloud admite 
uma ampla e diversa gama de plataformas, 
facilitando a integração com os sistemas 
CRM, ERP e HR. Além disso, facilita que as 
empresas possam cumprir e lidar com as 
políticas e os complexos cálculos em toda a 
organização.



Chapter 7 
Accurate Revenue Recognition: 
Comply with Accounting 
Standards 

£Have confidence in 
revenue numbers 

Simplify 
revenue recognition 

process 

Comply with 
accounting 
standards 

NEEDS 
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Revenue is a fundamental yardstick of a company’s performance, and one 
of the most important metrics for investors in the capital markets. So it’s no 
surprise that the accounting standard boards have devoted significant resources 
to this topic with a key goal of ensuring companies use a consistent method of 
recognizing revenue. 

Due to the myriad of revenue-generating Similarly, high-tech companies that bundle 
transactions, and the divergent ways organizations software licenses, consulting, and support services 
recognize revenue today, the IFRS and FASB have on a sales contract will recognize bundled service 
been working for 12 years on a common set of revenue once the services are delivered. Now all 
accounting standards that apply to all industries companies need to review their revenue for 
in virtually all countries. Through their joint efforts hidden bundling and implicit obligations. 
on May 28, 2014 the FASB and IFRS released the 
IFRS 15 / ASU 2014-9 (Revenue from Contracts Oracle Revenue Management Cloud was 
with Customers) converged accounting standard. architected and developed so organizations 
This standard applies to revenue in all public can simplify and streamline revenue recognition. 
companies, but heavily impacts organizations in Among other capabilities, the solution uses 
any industry that might have complex sales business rules to efficiently identify and examine 
contracts with multiple distinct deliverables contracts, intelligently calculate and allocate 
(obligations). For example, an auto dealer who deliverable prices based on prescribed inputs, 
bundles free service with the sale of a car can and accurately recognize revenue for each 
only recognize the service revenue once the deliverable based on customer satisfaction. 
automobile owner brings it in for work. 

“Oracle works very closely with our customers, the Big 4 accounting firms, and 
the accounting standard boards to deliver an adaptive, comprehensive, new 
generation revenue recognition solution,” 
said Rondy Ng, Senior Vice President, Applications Development. 

“With the recently announced IFRS 15 / ASU 2014-9, Oracle is ready to support customer 
adoption of the new standard with our Revenue Management Cloud,” said Rondy. 

Oracle Revenue Management Cloud, 
an integral part of Oracle Financials Cloud, 
helps organizations comply with accounting 
standards, provides them with confidence 
that reported revenue is materially accurate, 
and simplifies the accounting process 
for revenue recognition. 

Oracle 
Revenue Management Cloud 

SOLUTION 

Capítulo 7:
Reconhecimento das receitas: 
cumpra as normas contábeis

A receita é uma medida fundamental do desempenho da empresa e um dos indicadores 
mais importantes para os investidores no mercado de capitais. Portanto, não é nenhuma 
surpresa que os comitês de normas contábeis destinem recursos significativos a este 
assunto com o objetivo principal de garantir que as empresas utilizem um método 
consistente de reconhecimento das receitas.

Executar 
eficazmente a 
automatização 
de políticas e 
processos.

Tomar 
decisões 

de maneira 
transparente e 

auditável. 

Responder 
rapidamente 

frente a mudanças 
nas políticas e 

regulamentações.

NECESSIDADES

SOLUÇÃO

Oracle Revenue 
Management Cloud

Devido a uma série de transações que geram 
receitas e às diferentes formas como as 
organizações as reconhecem atualmente, 
o IFRS e o FASB trabalham há 12 anos na 
elaboração de um conjunto de normas 
contábeis que possam ser aplicadas em 
todos os setores e em quase todos os países. 
Através dos esforços conjuntos, em 28 de 
maio de 2014 o FASB e o IFRS divulgaram a 
norma contábil convergente IFRS 15 / ASU 
2014-9 (Receitas de contratos com clientes). 
Essa norma se aplica à receita em todas 
as empresas de capital aberto, mas afeta 
principalmente organizações de qualquer setor 
que tenham contratos de vendas complexos 
com diversos produtos ou serviços a serem 
entregues (obrigações). Por exemplo, uma 
concessionária que oferece um pacote de 
serviços gratuito junto com a venda de um 
carro, só poderá reconhecer a receita do 

serviço quando o dono trouxer o automóvel 
para a execução do serviço. Da mesma 
forma, as empresas de alta tecnologia que 
oferecem licenças de software, consultoria e 
serviços de suporte reunidos em um contrato 
de venda reconhecerão a receita do pacote 
de serviços apenas quando os serviços 
forem prestados. Agora, todas as empresas 
precisam rever sua receita para detectar 
pacotes ocultos ou obrigações implícitas.
O Oracle Revenue Management Cloud 
foi projetado e desenvolvido para que as 
organizações consigam simplificar e agilizar 
o reconhecimento das receitas. Entre outros 
recursos, a solução utiliza as normas da 
empresa para identificar e examinar os 
contratos de forma eficiente, calcular e 
alocar os preços dos produtos e serviços 
de maneira inteligente com base nos inputs 
sugeridos, e reconhecer as receitas com 
exatidão para cada produto ou serviço com 
base na satisfação do cliente.

O Oracle Revenue Management Cloud, 
parte integrante do Oracle Financials Cloud, 
ajuda as organizações a cumprirem as 
normas contábeis, garante que a receita 
apresentada esteja materialmente correta 
e exata, e simplifica o processo contábil de 
reconhecimento de receitas.

A Oracle trabalha em estreito contato com seus clientes, com as quatro maiores empresas 
de auditoria e com os comitês de normas contábeis para oferecer uma nova geração de 
soluções para o reconhecimento de receitas que seja abrangente e adaptável”, disse Rondy 
Ng, vice-presidente sênior de desenvolvimento de aplicativos. “Com a nova norma IFRS 15 / 
ASU 2014-9 anunciada recentemente, a Oracle está pronta para dar suporte aos clientes na 
adoção da nova norma através do Revenue Management Cloud”, disse Rondy.
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Chapter 8 
Key Outcomes 
Whatever business or finance challenges you may be facing, we 
at Oracle have a solution for you within our ERP and EPM Cloud. 
Our comprehensive and integrated array of cloud-based finance 
solutions can help you to: 

›  Deliver on your strategic mandate 
by enabling insight to everyone, 
executives, line of business managers, 
finance managers, analysts and clerks. 
Be confident in your compliance with 
greater control and policy automation. 

›  Empower your people with self-
evident easy to use solutions and 
embedded collaboration. 

›  React with agility to changing 
business requirements, external 
influences and policy and procedures 

updates. Maximize your company’s 
resources by monitoring your spend, 
optimizing resource utilization, 
delivering on-time profitable 
projects and controlling costs. 

›  Access invaluable insights, 
receive robust recommendations 
and eliminate human error by 
simplifying and automating 
your processes. 

›  Streamline the creation 
and distribution of narrative 

and management reports for clear 
communication and consumption 
of business performance. 

›  Minimize errors in reporting by 
combining and validating system of 
record data in your narrative reporting. 

›  Manage your business’s product 
and material sourcing, procurement 
contracts, approvals, purchasing and 
more – securely and reliably. 

›  Improve productivity and ensure 
the smooth, timely running of period 
close by quickly calculating fair market 
value, removing bottlenecks and 
inefficiencies, consolidating multiple 
ledgers and companies with 
collaboration and transparency. 

›  Plan and budget more efficiently 
by implementing intuitive, integrated 
tools across all departments. 

›  Drive down costs and minimize risk 
by pushing effective planning and 
budgeting beyond finance and 
across your business. 

›  Comply with revenue recognition 
accounting standards and simplify 
the revenue recognition process. 

To find out more about Oracle’s Cloud or 
the other solutions we provide please visit 
www.oracle.com/erp and and www.oracle.com/epm 

Capítulo 8:
Resultados principais

Qualquer que seja o desafio financeiro ou de negócios que sua 
empresa esteja enfrentando, a Oracle tem uma solução para você 
com o nosso ERP Cloud. Nossa linha completa e integrada de 
soluções financeiras baseadas na nuvem pode ajudá-lo a:

Cumprir seu planejamento estratégico, 
proporcionando insights a todos: 
executivos, gerentes de linha de 
negócios, gerentes financeiros, analistas 
e outros funcionários. Ter confiança na 
sua conformidade com maior controle e 
automação de políticas.

Reagir com rapidez às constantes 
mudanças nos requisitos de negócios, 
influências externas e atualizações de 
procedimentos e políticas. Maximizar os 
recursos da empresa monitorando os 

Ter acesso a insights valiosos, receber 
recomendações importantes e eliminar 
as falhas humanas simplificando e 
automatizando os processos.

Gerenciar a aquisição de materiais e 
produtos da empresa, os contratos de 
compra, aprovações e muito mais – de 
forma segura e confiável.

Melhorar a produtividade 
e garantir um período de 
fechamento tranquilo e sem 
imprevistos, calculando 
rapidamente o valor justo 
de mercado, acabando com 
os gargalos e ineficiências, 
consolidando todos os registros 
contábeis e empresas de forma 
colaborativa e transparente.

Planejar e preparar o orçamento de 
forma eficiente, implementando 
ferramentas integradas e intuitivas 
em todos os departamentos.

Reduzir os custos e minimizar o risco 
com planejamento e orçamento eficazes, 
que se estendam muito além das 
finanças, abrangendo toda a empresa.

Cumprir as normas contábeis 
de reconhecimento de receitas 
e simplificar o processo de 
reconhecimento de receitas.

Para saber mais sobre o Oracle Cloud ou  
outras soluções fornecidas pela Oracle,  
acesse www.oracle.com/erp

Oferecer às pessoas soluções 
fáceis de usar e com colaboração 
incorporada.

gastos, otimizando o uso dos recursos, 
entregando projetos rentáveis dentro 
do prazo e controlando os custos.
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