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As Soluções WK para Gestão Contábil e Fiscal integram 
processos e informações de forma automatizada e de 
acordo com as normas Fiscais e das IFRS referentes às 
movimentações realizadas através de Vendas, Compras, 
Estoques, Custos, Patrimônio, Caixa, Bancos e Folha 
de Pagamento, de empresas de todos os portes e 
segmentos com uma completa solução para compliance 
fiscal e contábil que atende os módulos SPED, incluindo 
SPED Contábil/Fiscal, EFD Contribuições, EFD IRPJ, ECF, 

Gestão contábil, fiscal 
e patrimonial

Controladoria

Apuração de Impostos e as mais diversas obrigações 
acessórias. 

A solução contempla, também, ferramentas que 
garantem o atendimento do IFRS de maneira facilitada, 
sem demandar retrabalhos ou ajustes manuais, 
incluindo AVP, DFC, Comparabilidade, Neutralidade 
Tributária, Ajuste Patrimonial e Nota Explicativa.
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Resultados para sua empresa

Facilmente adaptável às características de cada 
negócio e necessidades da empresa, processando 
e armazenando grande quantidade de informações 
com absoluta segurança

Centros de resultados que fornecem informações 
gerenciais fundamentais para a administração da 
empresa

Integração automática com os módulos do ERP 
Radar Empresarial que geram informações para 
a contabilidade, podendo ser utilizado, também, 
de forma independente, sem os demais módulos

Consolidação de informações entre matriz e 
filiais ou grupo de empresas

Atendimento completo aos projetos SPED e IFRS 
(Internacional Financial Reporting Standard)

Gerador de relatórios próprio WK e integração 
com Excel, além da geração automática de 
gráficos

Geração de arquivos magnéticos atendendo 
as INs 86 e 89 para o Radar Contábil, Estoque, 
Financeiro, MTFiscal e MTPatrimonial

Informações fiscais facilmente adaptáveis à legislação 
de qualquer Estado, permitindo que alíquotas 
diferenciadas por natureza de operação, vencimentos 
de impostos, prazos, índices de correção e, ainda, 
fórmulas para cálculo dos impostos sejam informados 
pelo usuário

Recebimento de integrações off-line dos 
módulos Radar Compras, Comercial, Estoque 
e Financeiro quando da utilização em 
locais físicos distintos entre controladoria e 
administrativo

Cálculo mensal ou trimestral dos tributos IRPJ 
e CSLL de maneira automática e integrada à 
contabilidade, gerando a escrituração eletrônica 
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
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Resultados para sua empresa

Apurações de impostos municipais, estaduais e 
federais com geração de guias de recolhimento 
e arquivos magnéticos Sintegra, Declarações 
Municipais, DCTF, DIPJ, PJ-Simples, DIRF, 
descomplicando o processo de gerenciamento e 
cumprimento das obrigações acessórias

Controle dos bens por contas contábeis que 
podem estar agrupadas em espécies, plantas ou 
locais físicos

Integrações automáticas de todas as 
movimentações de entradas (Radar Compras) 
e saídas (Radar Comercial). Além disso, através 
das apurações dos impostos calculados, gera os 
créditos e/ou títulos a pagar de impostos (Radar 
Financeiro)

Flexibilidade na movimentação dos 
bens envolvendo inclusões, alterações, 
duplicações, vendas, baixas parciais ou totais, 
aglutinações e desmembramentos

Funções de orçamento de valores para cada conta 
contábil e/ou gerencial por período, duplicação 
de orçamentos e relatório comparativo entre 
orçado e realizado mensal ou acumulado, agilizam 
processos, promovendo redução de custos e 
burocracia, com ganhos efetivos de performance

Controle preciso do tempo de vida útil de cada bem, 
seu uso, perecimento e obsolescência, inclusive 
com cálculos exigidos legalmente (correção 
monetária da depreciação, correção do valor 
original, depreciação do valor original, etc)

Coleta de forma manual ou por código de barras 
do inventário com a opção de fazer por bem, 
conta gerencial, planta ou local físico

Posicionamentos recentes e confiáveis, maior 
tranquilidade no planejamento das ações 
e, portanto, melhor aproveitando do tempo 
nas tomadas de decisões e obtenção de 
resultados 

Elaboração de orçamentos mensais para as 
contas do plano de contas contábil/gerencial 
e, ainda, por filial ou consolidado relacionado a 
valores contábeis ou financeiros

Importação ou digitação de extratos bancários, 
obtendo rapidez e segurança na conciliação de 
lançamentos

Elaboração de orçamentos de contas do plano 
de contas contábil/gerencial, possibilitando a 
comparação posterior entre orçado e realizado, 
por regime de caixa e/ou competência 

Conferência e conciliação dos lançamentos 
contábeis e de tesouraria que, em conjunto com 
o Radar Financeiro e Radar Contábil, permite total 
acompanhamento e verificação da movimentação das 
contas bancárias e contas de clientes e fornecedores, 
conciliando os lançamentos efetuados
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Consultas e relatórios pela Internet e e-mail.

Integração com outros sistemas via importação e exportação de dados com formatação 
livre e automática.

Lançamentos “normal”, em lotes e via gerador de lançamentos e alteração 
múltipla de lançamentos.

Tratamento de documento nos lançamentos, consultas e relatórios.

Facilidade de consultar informações, filtros de lançamentos e resumo com totais (D/C).

Controles gerenciais com centros de resultados, simples e compostos.

Percentuais de rateio para lançamentos gerenciais automáticos ou informados pelo usuário.

Redistribuição gerencial.

Descrição e classificação paralela das contas.

Implantação e importação de saldo anterior independente dos lançamentos.

Automatização para criação de demonstrativo de resultados e balanço patrimonial.

Zeramento automático das contas de resultados, com possibilidade de desfazer o efeito do 
zeramento.

Controles de vencimentos de registros com órgãos públicos.

Lançamentos fixos em outra moeda com emissão de relatórios e consultas dos valores.

Controles de acesso por usuário e log de operações.

Facilidades e comodidades

Contábil
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Cadastro de fórmulas específicas para cálculo dos impostos e sugestão de 
valores no momento de lançamentos.

Plano gerencial criado pelo usuário a partir do CFOP, possibilitando diferentes regras de 
cálculos de impostos e tratamentos de valores para contabilização.

Informações detalhadas para a IN86 (SRF) e IN89 (INSS).

Preferências por natureza, onde o usuário define como deverão ser efetuados os 
lançamentos para cada natureza.

Integração contábil com rateios contábil e gerencial.

Integração financeira com valores por classificação, gerencial e comissões sobre 
vendas.

Gerador de saídas de dados para relatórios ou arquivos magnéticos.

Facilidades nas importações dos arquivos XML NF-e.

Importação automática dos cadastros de clientes/fornecedores e produtos que consta no 
arquivo no leiaute do Sintegra quando o mesmo não estiver cadastrado na base de dados.

Percentual para composição do valor da rubrica a ser compensada na apuração do 
imposto.

Relatórios fiscais e gerenciais nas mais variadas formas, permitindo múltiplos filtros de 
seleção.

Facilidades e comodidades

Fiscal
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Máscaras de bem, plaquetas flexíveis e independentes, com controle automático 
do próximo código do bem.

Múltiplas alterações de taxas de depreciação por bem ou conta.

Pesquisas personalizadas, permitindo localizar facilmente qualquer bem.

Controle de bens em garantia, agregados e reavaliados.

Importação de bens de outros sistemas e exportação de bens para arquivos textos.

Cancelamento de movimentações efetuadas indevidamente.

Cadastro de bens para inventário através de leitura de códigos de barras e de diversos 
índices.

Cálculos de depreciação em moeda estrangeira para fins gerenciais.

Atendimento de todos os ramos de atividades de pessoas físicas e jurídicas.

Facilidades e comodidades

Patrimonial
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Diferentes orçamentos para cada empresa/filial.

Valores mensais informados para cada conta contábil e/ou conta gerencial.

Percentual de valor informado a partir do saldo de uma conta contábil.

Facilidade na entrada dos valores do orçamento, possibilitando copiá-los ou 
transferi-los de uma conta para outra, ou de um mês para outro.

Reajuste de valores mensais utilizando forma de cálculo simples ou composto.

Relatório comparativo entre orçado gerencial e realizado mensal ou acumulado.

Gerador de relatórios, integração automática de valores com Excel e geração de gráficos.

Importação dos valores do orçamento de um arquivo texto.

Integração de valores contábeis e financeiros.

Facilidades e comodidades

Orçamento
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Conciliação com o Radar Contábil e Radar Financeiro (Tesouraria/Bancos).

Lançamento dos débitos e tarifas bancárias de forma automatizada na tesouraria.

Conciliação automática por valor, data e/ou documento e conciliação manual 
dos itens não conciliados automaticamente.

Conciliação de um valor da tesouraria para vários do extrato ou vice-versa.

Consulta das conciliações efetuadas e reversão de conciliações já realizadas, via tela de 
consulta.

Relatórios das diferenças (analíticos e consolidados).

Conciliação das contas de clientes e fornecedores por data e histórico (nota fiscal e 
duplicata) e das contas bancárias por documento.

Facilidades e comodidades

Conciliação
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Cálculos sobre a base contábil efetiva e apurações simuladas baseadas em previsões 
futuras facilitando comparações de alternativas lícitas mais vantajosas.

Ativações e desativações de filiais para efeito de avaliações do desempenho de resultados 
tributários.

Cálculos automáticos e consultas comparativas em tela dos valores dos tributos devidos, a fim de 
facilitar a escolha da alternativa legal mais econômica nos recolhimentos mensais, ou até mesmo, 
sua suspensão ou redução.

Integração direta com a contabilidade e com outros sistemas contábeis através 
de arquivos de IN86.

Apuração automática de tributos e emissão de DARFs.

Enquadramento fiscal específico para cada empresa.

Escrituração e emissão automática do LALUR.

Controle de benefícios fiscais e de créditos fiscais a compensar.

Emissão de balancetes fiscais analíticos e demonstração comparativa entre estimado e real.

Geração de arquivo para declaração da SRF envolvendo informações do IRPJ-LALUR e 
MTFiscal.

Apresentação de gráficos do resultado fiscal.

Facilidades e comodidades

IRPJ-LALUR
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