
BPO – Business Process Outsourcing 

ou

Terceirização do Processo de Negócios – delegar 
atividades internas para um prestador externo



Fatores para o BPO de sucesso

- Planejamento efetivo

- Modelo Escalável – comparativo com área fiscal ou DP

- Cliente organizado

- Equipe dedicada

- Diagnóstico eficiente do cliente

- Produtos diferenciados de acordo com o cliente

- Ferramentas de produtividade (diagnóstico, ERP, controladoria, processos)

- Excelente Report ao cliente



Cliente

INTEGRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL

Contador

ERP

Reports
para o 
cliente

Entregas 
para o 

governo

Obter dados 
com o cliente

Classificar e 
digitar

Conferir e 
retrabalhar

O caminho da informação



Apuração Fiscal

Contabilidade

Folha de pagamento

Entregas acessórias

Societário

Analise de 
Resultados

Orçamento

Controladoria

Tesouraria

Estratégico, 
M&A, 
Aconselha
mento, 
Crescimento

Compliance

Consultivo

Estratégico

Níveis de atuação das empresas de contabilidade



Contador consultivo

Clientes Vendas Receitas



Para empreendedores que estão construindo 
uma empresa de alto impacto, que necessitam 
de um parceiro estratégico para encontrar os 
melhores caminhos durante seu crescimento, 
com processos integrados e escaláveis.

INICIANDO BPO FINANCEIRO



BPO FINANCEIRO

+ não normatizado 

+ compra controle

confiança, credibilidade

+ busca primeiro tempo e organização, depois $

+ facilidade para enxergar valor

+ não acostumado a modelo BPO. 

+ Compara com CLT

Cliente BPO Contábil x Cliente BPO Financeiro

BPO CONTÁBIL

+ normatizado 

+ compra segurança

+ busca preço 

+ dificuldade para ver valor 

+ acostumado à recorrência,





EXEMPLOS

CUSTO DE
OPORTUNIDADE
Entender sobre cada um 

de seus clientes, se estão 
na nuvem, se utilizam 

sistema 

de gestão integrado, se 

estão usufruindo da 

tecnologia para a gestão 

de seus negócios.

Fluxo de caixa e DRE

Controle de estoques

Redução de Custos

Melhorar Inadimplência

Back office eficiente

Modernização de softwares

Vendas pela internet



Especialização

Padronização                         
de atendimento,    
tecnologia e 
integração

Cliente 
organizado

Novas Receitas 
para sua empresa 
contábil

Maior escala                                   
de atendimento                               
e produtividade

Redução de custos 
operacionais                     
de seu cliente

BPO

FINANCEIRO



Benefícios para a empresa quando da implantação do BPO Financeiro

• Redução de custos de no mínimo 40% de custos internos

• Segurança

• Rapidez da obtenção da informação

• Maior eficiência e produtividade

• Foco no seu negócio

• Especialista no fornecedor

• Integração da contabilidade com mais segurança e agilidade

• Documentos digitais


