
  

 
Curso de Implementação/manutenção da aplicação SAP BFC 
Criado por: Valorgest, Assessoria em Gestão, Lda  1 

 
Denominação do curso 
 

Implementação/manutenção da aplicação SAP BFC – Business 
Financial Consolidation 
 
Enquadramento 
 

O SAP BFC é um sistema de consolidação de contas, implementado em 
grandes grupos económicos com o objetivo de permitir aos destinatários da 
informação financeira ter um conhecimento das contas das empresas do grupo 
consolidadas. 
 
Este sistema, devido às suas amplas funcionalidades de recolha, tratamento e 
reporte de informação económica e financeira, é fundamental para os grupos 
empresariais. No entanto, também pela multiplicidade de funcionalidades 
disponível e parametrizável, a sua implementação e posterior manutenção 
requer formação inicial, indispensável para se possa tirar da aplicação o 
máximo partido, de modo eficiente. 
 
Público-alvo 
 

Responsáveis pela implementação e posterior manutenção da aplicação SAP 
BFC nas empresas / grupos empresariais. 
 
Recursos didáticos 
 

Recorrer-se-á a determinados recursos materiais relacionados com as 
estratégias, metodologias e atividades a adotar, nomeadamente: computador e 
videoprojector. 
Os computadores deverão estar equipados com a aplicação SAP BFC, sendo a 
licença adquirida pela empresa contratante.  
 
Conteúdo programático detalhado 
 

1. Introdução ao SAP BFC (arquitetura, funcionalidades e estrutura dos 
menus) 

2. Processo e ciclos de reporte 
3. Dimensões de reporte 
4. Dimension Builder – criação / alteração das múltiplas dimensões da 

aplicação 
5. Report Designer – criação / manutenção de relatórios (outputs) e 

quadros de recolha de dados (inputs) 
6. Category scenario – criação / manutenção dos processos de tratamento 

de dados por tipo de ciclo de reporte 
7. Manual adjustments – criação / manutenção de ajustamentos manuais 

de consolidação 
8. User management – gestão de utilizadores e respetivos perfis de acesso 
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9. Administration domain – gestão de procedimentos da aplicação 
10. Consolidation rules – criação / manutenção de regras de tratamento 

automático de ajustamentos de consolidação 
11. Inicialização / gestão de ciclos de reporte 
12. Criação / gestão de packages de recolha de dados 
13. Inicialização / gestão de processos de consolidação 

 
Objetivos gerais 
 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de implementar de raiz e 
posteriormente manter a aplicação SAP BFC  
 
Objetivos específicos 
 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

 Criar e modificar as consolidações financeiras no SAP BFC; 

 Criar e modificar as múltiplas dimensões da aplicação (contas, 
empresas, produtos, etc.); 

 Mudar os cenários de reporte; 

 Construir e manter controlos; 
 Perceber as regras de consolidação da aplicação; 

 
Metodologia 
 

Sendo um curso teórico-prático que decorrerá nas empresas/grupos, serão 
utilizadas metodologias participativas, incluindo discussão de casos práticos e 
trabalhos de grupo, ou seja, métodos expositivo e ativo.  
 


