
 Descrição de melhoria 

A melhoria realizada permitirá informar datas fixas para as regras de desconto progressivo, onde 

anteriormente somente era possível informar o período de dias que antecedem o vencimento, ou calculo com 

base em outras datas do sistema. 

Ainda com relação a esta melhoria, foi implementada a possibilidade de geração de remessa com 

NossoNumero bancário de forma individual, para cada uma das faixas de desconto do título. 

 

Cadastro de descontos progressivos 

O cadastro de descontos progressivos foi movido para outro local do sistema, estando agora dentro do 

parâmetro do módulo financeiro. 

 

Caminho: Segurança >> Parâmetros >> Financeiro >> Parâmetro do módulo Financeiro >> Descontos 

Progressivos 

 
Cadastrar Faixa de Desconto Progressivo  com Data Fixa 

Para que seja possível utilizar o parâmetro com data fixa, é necessário configurar os campos conforme 

abaixo: 

Campo do Sistema: 

• Tipos de Ligação: Informar a opção "Função". 

• Função: Informar a opção  "Faixas com Datas Fixas". 

 
No cadastro de Faixas, estará disponível um campo de data, para o qual deverá ser informada a data limite 

para a qual o desconto será valido. 

• No exemplo abaixo, foi configurado para conceder desconto de 30% até a data de 10/01/2020. 



 
  

Pode-se cadastrar quantas faixas de desconto forem necessárias. 

• Até a data de 10/01/2020: 30% de desconto. 

• Até a data de 10/02/2020: 20% de desconto. 

• Até a data de 10/03/2020: 10% de desconto. 

 
Existem 3 locais onde podem ser informadas as regras de descontos progressivos.São eles: 

• Diretamente na tela de geração de títulos  

 
• Na condição de parcelamento. 



 
• Na condição da cota unica.  

 
  

 IMPORTANTE: Os descontos com diferentes faixas de valor, somente serão gerados quando a regra de 

desconto progressivo for informada na tela de geração de títulos. 

 Nos demais casos, o desconto será fixo conforme a regra informada, ou seja, será dado o desconto porem 

este não sofrerá alteração, permanecendo o mesmo até a data de   vencimento. 

Geração de Títulos              

1 - Geração dos Títulos - Informando faixa de desconto na tela de geração. 



 
2 - Verificação dos títulos gerados na posição financeira 

Para que seja possível realizar a validação das faixas de desconto antecipadamente, pode-se simular o 

vencimento das datas limite alterando a data da maquina onde os testes estiverem sendo executados. 

Nota: Necessário reiniciar o pool da aplicação no IIS para que a nova data seja alterada no sistema. 

Primeira Faixa de Desconto - 30% 

 
Segunda Faixa de Desconto - 20% 

 
Terceira Faixa de Desconto - 10 % 



 
Após a ultima faixa - Valor Integral 

 
  

Exportação da remessa 

Juntamente com a implementação desta melhoria, foi realizada uma alteração na geração das remessas 

geradas para envio ao banco. 

Principais Características: 

• Exportação de todas as faixas de desconto do título, conforme seus valores e datas de vencimento de 

cada faixa. 

• Geração no NossoNumero bancário único para cada faixa de 

desconto.                                                                                       

Abaixo segue um exemplo de como irá funcionar a exportação.  

Na tela de geração de remessa após preencher os filtros, deve-se selecionar a opção "Gerar para desconto 

progressivo". 

 



  

Após gerar a remessa, consultando os movimentos gerados, pode-se verificar a  exportação das 3 faixas de 

desconto do título. 

 
Arquivo de Remessa Gerado 

 
Movimentos gerados no título - Posição Financeira 

 
• Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento 
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