
NOVO EXTRATO 

DE RECEBÍVEIS

Com as novidades do Registro de Recebíveis, o seu extrato 
também passou por algumas alterações que o deixou mais 
simples e objetivo, para facilitar seu dia a dia.

Antes de conhecer as alterações, veja alguns conceitos 
importantes:

O que é Multicanalidade?

A Multicanalidade é a união de diferentes raízes de CNPJ dentro 
de um mesmo login. Para adicionar estabelecimentos, basta 
seguir o passo a passo abaixo:

1. Clique em Meus estabelecimentos para abrir o modal
2. Clique em adicionar estabelecimentos



3. Preencha os dados necessários e clica em confirmar
OBS:  Para contas maiores de 7 dígitos (ex. Caixa), excluir o 
primeiro dígito.

Com os estabelecimentos adicionados, você poderá 
visualizá-los sempre que precisar:

1. Clique em Meus Estabelecimentos para abrir o modal;
2. Selecione o estabelecimento que deseja visualizar;
3. Clique em acessar.



O que é Hierarquia?

A hierarquia é o modo de visualizar estabelecimentos dentro 
de uma mesma raiz de CNPJ. Para realizar esta operação, siga 
o passo a passo abaixo:

1. Clique em Meus Estabelecimentos para abrir o modal;
2. Selecione o estabelecimento que deseja visualizar;
3. Clique em acessar.

4. Selecione o modo de visualização desejado;
5. Clique em acessar.



Quanto ao modo de visualização, ele se dá em três formas:

Individual: que você pode escolher visualizar individualmente 
algum dos estabelecimentos pertencentes a raiz selecionada.

Grupo de pagamento: também é possível visualizar uma matriz 
de pagamento pertencente à raiz de CNPJ selecionada.

Raiz de CNPJ: se preferir, você pode visualizar todos os 
estabelecimentos pertencentes à raiz do CNPJ selecionada de 
forma consolidada.



Visualizar meus recebimentos
A visualização dos seus recebimentos poderá ser realizada de 3 
formas por data, resumida e detalhada. Confira a baixo os 
detalhes de cada uma delas:

Na visão por DATA, você poderá consultar todas as 
movimentações realizadas na agenda financeira dentro de um 
calendário, sem muitos detalhes.

1. Resumo: totalizador de todos os recebimentos de hoje e 
também todos os recebimentos futuros;

2. Exportação Única: Exportar/Imprimir todos os tipos de 
lançamentos de uma única só vez;

3. Período: o período disponível para consulta são os últimos 
12 meses e os próximos 18 meses;

4. Range: Seleção por range;
5. Categoria: Tipos de lançamentos referentes ao período 

selecionado
6. Domicilio bancário: todas as contas onde houve lançamento 

dentro do período selecionado
7. Valor pendente: valores que a Cielo está representando 

devido à: Debit Balance, rejeitado banco e 
cadastro suspenso;

1. Mais Detalhes: será direcionado para
“Detalhado”



Na VISÃO RESUMIDA, é possível consultar qualquer 
movimentação realizada na agenda financeira de forma 
resumida. Nessa aba disponibilizamos consultas como: 
cobranças de aluguel, cancelamento, contestações valores já 
antecipados, créditos de antecipações e mais.

1. Resumo: totalizador de todos os recebimentos de hoje e 
também todos os recebimentos futuros e valores 
pendentes;

2. Exportação Única: Exportar/Imprimir todos os tipos de 
lançamentos de uma única só vez de forma resumida;

3. Período: o período disponível para consulta são os últimos 
12 meses e os próximos 18 meses;

4. Filtros: Disponibilizamos 3 filtros para pesquisas. No filtro 
categoria, você poderá selecionar todas as movimentações 
desejadas por exemplo: Cobrança de aluguel, 
cancelamentos, chargeback, antecipações e demais.

5. Categoria: Tipos de lançamentos referentes ao período 
selecionado

6. Domicilio bancário: todas as contas onde houve lançamento 
dentro do período selecionado

7. Tabela: disponibilizamos uma visão resumida 
para conciliação, caso queira mais detalhes, 
basta clicar na linha.



O que muda no meu extrato?

Para você que optou por antecipar seus recebíveis o seu 
extrato terá alguma mudanças. Vem conferir!

Extrato:
Ao realizar a operação de antecipação, demostraremos a 
nomenclatura “Débito/Credito de cessão” no seus extrato. 
Além disso, no dia de liquidação das vendas antecipadas 
demostraremos as contrapartidas no valor das respectivas 
URs antecipadas.

Lembrando: As URrs são um grupo de vendas compostas 
por: data de liquidação, CPF/CNPJ, bandeira e produto 
(Crédito ou Débito)

1. Detalhado: Todas as cessões, valores antecipados pela 
Cielo ou demais instituições financeiras serão 
apresentados como “débito/credito de cessão” na coluna 
categoria de lançamento. Para saber 

mais detalhes, basta clicar na seta.



Negociação (valores antecipados):
Nesta aba, você poderá consultar todas as operações de 
antecipações de recebíveis que fez com a Cielo (da sua 
agenda da própria Cielo ou de outras credenciadoras). 

Vale lembrar que as informação são apresentadas de acordo 
com as URs e as antecipações realizadas antes do dia 7/jun 
continuam sendo demonstradas no menu antecipações.

Negociações: Todas as negociações (valores antecipados) 
tanto Cielo quanto de outras credenciadoras serão exibidos 
nesta tela.

1. Contrato: cada linha desta página representa um 
contrato, onde pode conter inúmeras URs. Para detalhar 
o contrato clique na seta.



Negociação (valores antecipados):
Ainda na aba de Negociações, é possível detalhar um 
contrato. Dessa forma, todas URs que compões aquela 
negociação, bem como, status de pagamento para os 
respectivos domicílios bancários, serão visualizadas.


