
2022/

BPO
Estruturação 
e Operação
na prática

Bruno Patrocínio e Karen Ikeda

Agosto



22

BPO
O que é ? Onde vive? 
Do que se alimenta?
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BPO Tamanho de mercado total: 717.261 empresas
Tamanho de mercado Fat > 4.5M: 3.000+- empresas



44Momento atual
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E por qual motivo 
empresas buscam BPOs ?



66

Terceirizar trabalho 
no qual elas não são 
especialistas mas 
precisam ser feitas, 
por exemplo:

Processamento de 
folha de pagamento

Envio de obrigações 
fiscais da empresa

Envio de obrigações 
fiscais dos funcionários 
da empresa

Gerir o fluxo de 
caixa da empresa
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A mudança é o processo 
gerado pela necessidade

de adaptação.

Laercio Legon

https://www.pensador.com/frase/ODQ3Nzcz/


88Quais as possíveis soluções tecnológicas para o BPO

ERP - Enterprising 
Resource Planning

Sistema que tem como 
responsabilidade processar 
conjunto de dados, apoiado 
em legislações e cálculos pré 
definidos a fim de facilitar o 
processamento das tarefas 
dos especialistas.

ERP: 

Portal
Tem como finalidade facilitar 
o trabalho do especialista, 
pode facilitar a visualização 
consolidada do ERP, alertas 
de agendas

Enterprise Resource Planning



99Quais as possíveis soluções tecnológicas para o BPO

ERP - Enterprising 
Resource Planning

Sistema que tem como 
responsabilidade processar 
conjunto de dados, apoiado 
em legislações e cálculos pré 
definidos a fim de facilitar o 
processamento das tarefas 
dos especialistas.

PORTAL

Portal
Tem como finalidade facilitar 
o trabalho do especialista, 
pode facilitar a visualização 
consolidada do ERP, alertas 
de agendas



1010Quais as possíveis soluções tecnológicas para o BPO

ERP - Enterprising 
Resource Planning

Sistema que tem como 
responsabilidade processar 
conjunto de dados, apoiado 
em legislações e cálculos pré 
definidos a fim de facilitar o 
processamento das tarefas 
dos especialistas.

Portal
Tem como finalidade facilitar 
o trabalho do especialista, 
pode facilitar a visualização 
consolidada do ERP, alertas 
de agendas

APPS
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Cada história
 uma jornada.



Fluxo BPO - RH - Funcionário do cliente BPO 12

Realiza marcação 
de ponto via APP

Recebimento de 
Informações 

PROCESSAMENTO
ERP

Gabriel, visualiza o 
número das 

carteirinhas de 
convênio

● Benefícios
● Folha de 

Pagamento

Cadastro de 
informações de 

benefícios via Portal

"Seria ótimo ter um lugar onde 
posso marcar meu ponto, solicitar 
documentos , alterar dados e 
saber sobre meus benefícios em 
um único app."

● Gabriel

• 28 anos

• Analista de 
marketing Pleno

Marcação 
de ponto

Informações 
de benefícios



Fluxo BPO - BPO RH 13

Transmissão de 
dados da empresa 

contratante via 
PORTAL

Receber, validar e 
auditar os dados

PROCESSAMENTO
ERP

Emitir guias de 
pagamento de 
impostos via 

PORTAL

Júlia trabalha fazendo o gerenciamento de RH de 
empresas de grande porte, e para isso precisa de 
ferramentas. Porém percebe que não são tão 
intuitivas e de fácil manuseio. Também precisaria de 
uma integração entre outros programas que utiliza. Por 
vezes acaba tendo problemas de comunicação com seus 
clientes, o que dificulta e atrapalha seu dia a dia

● Júlia

● 26 anos

● Analista de RH



Fluxo BPO - Empresa contratante BPO 14

Enviar 
documentos 

via Portal

Analista Contábil 
válida documento 

via portal

Processamento
ERP

Conciliação

Geração de 
arquivo SPED

● Miguel

● 32 anos

● Contador

Já utilizavam um escritório de contabilidade de forma 
tradicional há anos. Documentos seguem impressos 
e são enviados em pastas ou emails para um 
escritório que presta assessoria. Porém, Miguel tem 
sentido falta de processos mais tecnológicos e com 
mais expertise, com softwares onde pode ter uma 
visão do todo de forma mais rápida e eficiente.



Fluxo BPO - BPO CONTÁBIL 15

Envio dos 
dados

Recebimento das 
informações

Processamento 
ERP

Conciliação 

● Fernando

● 32 anos

● Contador

Gabriel visualiza o 
holerite do mês 

corrente

Meus clientes procuram em mim 
referências mercadológicas, expertise e 
qualidade. Preciso estar à altura 
dessa expectativa para atendê-los 
da melhor forma possível.
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Vantagens 
do BPO

Foco da empresa 
na atividade 

principal

Mão de obra 
qualificada para 

focar nas atividades 
secundárias da 

empresa

Agilidade nos 
processos -> 

Ferramentas certas, 
legislações 
atualizadas

Redução de riscos 
de negócio

Redução anual de 
custos operacionais 
com RH entre 15% 

e 40%;

Agilidade no tempo 
de resposta;

Flexibilidade na 
gestão dos serviços 
e das necessidades 

do negócio;

Redução de riscos 
trabalhistas 
e fiscais;

Eliminação de 
custos decorrentes 

de falhas no 
processamento e 
na aplicação da 

legislação;

Operações com 
estrutura de 

custos variáveis, 
de forma 

previsível e 
gerenciável;

Direcionamento do 
foco do cliente 
para atividades 

que agregam valor 
aos seus negócios;

Potencialização da 
eficiência e dos 

resultados da área;

Processos 
operacionais 
baseados nas 

melhores práticas;

Geração de base 
de conhecimento e 
formação contínua 

da equipe;

Gestão de 
produtividade e 
performance;

Redução de 
incidentes 

recorrentes e 
erros manuais;

Ferramentas 
preditivas;

Ganho com 
otimização de 

infraestrutura e 
treinamentos;

Know-how de uma 
equipe 

especializada na 
área em questão;

Melhores 
resultados 

operacionais e de 
vendas.
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Vantagens 
do BPO
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Mercado de BPO 
Financeiro deve 
movimentar US$ 95 
bilhões até 2024.
18 de julho de 2022 - Objetiva 
Consultoria Empresarial



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

BRUNO PATROCÍNIO E KAREN IKEDA
TOTVS Prestadores de Serviço


