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Desafios para a Gestão Financeira de Micro e Pequenas Empresas

Melhores práticas de Gestão Financeira para as Micro e Pequenas Empresas
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Ineficiência 
dos Sistemas 

de Gestão

Problemas 
de Fluxo 
de Caixa

Risco de 
Fraudes

Desafios para 
aumentar a 
Lucratividade

 enfrentam diversos desafios para crescer. 

sua 
infraestrutura de back office . 

, 
. 

Muitas Micro e Pequenas Empresas enfrentam desafios nessas quatro áreas:

DESAFIO PARA A GESTÃO FINANCEIRA DE 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Micro e pequenas empresas
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PPoorr  qquuee  aass  EEmmpprreessaass  
TTeerrcceeiirriizzaamm
Pesquisas realizadas pelas maiores empresa de consultoria globais, 
mostram que: 

Estratégia de corte de custos

Focar na atividade principal do 
Negocio

Problemas de Capacitação

Melhorar a qualidade dos serviços

Para resolver questões críticas do 
negócio

Ganho com o Capital Intelectual dos 
especialistas terceirizados

Gerenciar melhor o Ambiente de 
Negócios

Impulsionar a Transformação e a 
expansão de forma mais ampla

59%

57%

47%

31%

28%

28%

17%

17%

59%
das empresas citam 
o corte de custos
como a primeira
razão para
terceirizar serviços.

47%       
resolver problemas 
de falta de 
especialização na 
gestão financeira 
dos negócios.

57%
relatam que a terceirização
permite que eles se concentrem 
100% em funções primordiais para o 
crescimento do negócio.
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Benefícios da Terceirização 
dos Serviços Financeiros
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•
•

• Custos associados a recrutamento,
treinamento e benefícios

• Pagamento por doença e férias

ECONOMIA DE TEMPO
Não ter que recrutar, contratar, treinar, supervisionar e gerenciar uma equipe 
administrativa/financeira economiza muito tempo e alivia dores de cabeça. A 
terceirização pode ajudá-lo a recuperar um tempo valioso para que você possa 
colocar todos os seus esforços e energia no crescimento de seus negócios e no 
aumento da lucratividade.

ECONOMIA DE CUSTOS
Despesas com funcionários, incluindo contratação, benefícios, despesas gerais, 
treinamento e custos de rotatividade, desperdiçam recursos que podem ser aplicados ao 
crescimento de sua empresa.
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(cont.)
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FLEXIBILIDADE
Com a terceirização, as despesas com a equipe terceirizada se 
tornam um custo variável. Serviços e experiência estão disponíveis sob 
demanda em comparação com os custos fixos de contratação de pessoal. 
Se você tem uma funcionária do administrativo fora da empresa em 
licença maternidade ou férias, pode adicionar temporariamente serviços, 
como conciliação bancária ou cobrança, para garantir que o cargo seja 
coberto até o retorno do funcionário em tempo integral.

ESCALABILIDADE
Negócios em fase de expansão são dinâmicos, não estáticos e, como 
resultado, os requisitos de gestão financeira e contábil flutuam. Ao longo do 
ciclo de vida de sua empresa, você pode ter acesso aos serviços de 
contabilidade e gestão financeira de acordo com as necessidades reais do 
seu tipo de negócio, sem precisar pagar nada a mais por isso.

RELATÓRIOS AVANÇADOS
Descubra o poder da inteligência financeira personalizada, um poderoso 
benefício da terceirização dos serviços financeiros de sua empresa. Você 
terá acesso a informações financeiras oportunas e precisas e, o mais 
importante, relatórios de gestão em tempo real que o ajudarão a tomar 
decisões que aumentem a lucratividade e a rentabilidade do negócio.
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estágio 
de crescimento

.

Necessidades diferentes em cada 
estágio e ciclos de vida do Negócio

ultra avançadas.

Estágios do ciclo de 
vida empresarial

MATURIDADE

IN
ICIO CRESCIM

EN
TO
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ipos de Serviços Financeiros 
ue voc  pode erceirar

Baseado na núvem,
Ferramentas SaaS com
sobreposição de serviço

Uma boa solução para micro ou pequenas 
empresas. Apresenta interfaces de usuário 

intuitivas, mas falta o poder e a escalabilidade 
de um pacote de Gestão Financeira como 

QuickBooks ou Conta Azul, e a sobreposição de 
serviço geralmente é mínima.

A terceirização de suas operações 
financeiras pode assumir várias 
formas, desde o processamento 
básico de transações até funções 
terceirizadas de controller e CFO.

O setor financeiro executa o 
processamento de transações em 
tempo real por meio de relatórios 
gerenciais,"Serviços Financeiros 
do Cliente" ou 
(SF.C). 

As empresas de Terceirização 
Financeira especializadas neste 
quesito fornecerão um nível de 
análise financeira gerencial difícil 
de criar por conta própria.

Serviço Completo de Gestão 
Financeira ao Cliente (S.F.C)

Gestão de Contas a 
Pagar e a Receber

Normalmente desempenham funções 
básicas de contas a pagar e a receber, para 
manter as contas da empresa sempre em 
dia. Opção de baixo custo, mas precisa ser 

supervisionada e gerenciada. 

Prestação de Serviços In 
Loco (local)

Experiência adicional de um profissional 
alocado internamente em sua empresa em 
tempo integral, com habilidades suficientes 

para manter a gestão financeira de sua 
empresa sempre em ordem. Mas precisa do 

gerenciamento externo para análises 
gerenciais mais avançadas.

Empresa de Contabilidade com 
Especialização em Gestão Financeira

Muitas empresas de contabilidade oferecem, além 
dos serviços de conformidade fiscal e contábil, 
serviços de BPO Financeiro. São empresas com 

profissionais especialiados também em finanças, 
capazes de executar serviços financeiros e 

análises gerenciais avançadas para lhe fornecer 
dados precisos sobre a saúde financeira do seu 

negócio. 
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Saiba mais

https://blog.escritorioexatas.com.br/bpo-financeiro-a-solucao-capaz-de-multiplicar-os-ganhos-da-sua-pequena-ou-micro-empresa-em-ourinhos/
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Contabilidade Gerencial e Gestão Financeira

a empresa de contabilidade erviços Completo
deve ser capaz de fornecer contabilidade gerencial 

além dos serviços de terceirização financeira. A contabilidade gerencial 
permite relatórios de gestão avançados
a tomada de decisões estratégicas para impulsionar o crescimento, a 
lucratividade e a rentabilidade do negócio.

Contabilidade Gerencial
fornece os processos e 
procedimentos que criam 
relatórios para auxiliar a gestão 
na tomada de decisões 
estratégicas.

Relatórios Gerenciais
inclui relatórios, indicadores e 

 oãçartsinimda alep   sodasu sdracerocs
para monitorar o desempenho, 
acompanhar os planos e tomar 
decisões para aumentar a 
lucratividade e a rentabilidade.

• Como você faz o cálculo para definir os salários de
seus funcionários?

• Quais clientes são mais lucrativos?
• Onde você deve investir o dinheiro de marketing para

aumentar suas vendas?
• Quanto você deve investir na aquisição de clientes?
• O que você deve fazer para melhorar as operações e

reduzir suas despesas operacionais?

Com todas as respostas documentadas, você pode tomar 
decisões baseadas em dados confiáveis e aproveitar os 
resultados positivos: economia financeira significativa 
e custos de negócios reduzidos.

A contabilidade gerencial pode ser descrita como contabilidade de custos. Você 
precisa do cálculo de custos do trabalho para ver a economia da unidade. Visto que a 
folha de pagamento é a sua maior despesa, é importante que a empresa terceirizada 
que você escolher implemente o custo baseado em atividades orientado pelo tempo 
como uma prática recomendada para alocar seus custos de mão de obra totalmente 
carregados.

Os relatórios gerenciais fornecem respostas para perguntas 
como:



Melhores Práticass para a Gestão 
Financeira de Micro e Pequenas 
Empresas

Melhores Prática para a Gestão
Financeira de Micro e Pequenas
Empresas
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dados de tempo com relação a:

Relatórios precisos em relação a 
todos os aspectos do seu negócio

mensais para garantir precisão, 

Políticas e procedimentos 

Quais relatórios o ajudarão a tomar 
melhores decisões

Quais indicadores-chave de 
desempenho e scorecards o 
ajudariam a aumentar a lucratividade

Que tipos de decisões você tomará 
olhando esses relatórios

Redução de Riscos

Projete a separação de funções e controles 
internos, incluindo verificações e equilíbrios 
em seus processos, políticas e 
procedimentos. Assegure-se de ter:

Uma pessoa para autorizar transações 

Outra pessoa para registrar a transação

Uma terceira pessoa para fazer a 
conciliação bancária.

Relatórios

com objetivos definidos:

processos

de mês
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Como escolher um Parceiro para Terceirizar
Coisas a considerar ao escolher uma empresa terceirizada de serviços financeiros.

Experiência

Especialização

Tecnologia

Equipe

Perícia

Estão sediados onde? 

Onde eles trabalham?

Canais de comunicação

Escopo

Das responsabilidades

Segurança

Plataforma e 
Aplicativos

Há quanto tempo a empresa fornece serviços contábeis e financeiros aos clientes? 

a. Eles são especializados em S.F.C - Serviços Financeiros ao Cliente?
b. Eles conseguem integrar seu software de gestão?
c. Eles são especializados em seu segmento de mercado?

Eles são capazes de customizar e otimizar seu software de gestão  para automatizar e 
integrar todos os seus dados financeiros?

a.Quantas pessoas cuidarão da sua empresa?
b.Quais serão seus papéis?
c.Eles fornecem uma equipe dedicada só para sua empresa, se sua operação for muito grande?

Qual é o nível de experiência e programas de treinamento que a empresa possui para a equipe?

É sempre melhor para as Micro e Pequenas Empresas estarem situadas próximas às terceirizadas.

Seus funcionários trabalham em um escritório centralizado ou são terceirizados?

Como você se poderá se comunicar com sua equipe? 
Você terá acesso a eles quando precisar?

Eles podem oferecer um escopo de trabalho que corresponda às suas necessidades? Eles são 
flexíveis? Eles oferecem serviços diariamente e em tempo real, além do processamento em lotes?

Quais são as responsabilidades, prazos e expectativas suas, de seus gestores, de sua 
equipe, bem como da empresa terceirizada que cuidará de sua gestão financeira? 

Os dados da sua empresa serão protegidos? (As melhores empresas entendem a importância da 
segurança. Elas investem e se tornam especialistas em segurança física e digital.)

Seu provedor se serviços terceirizados irá lhe fornecer acesso a plataformas com dashboards para 
análises de dados e aplicativos para que você acompanhe sua movimentação financeira em tempo 
real? 

Escalabilidade Eles tem capacidade para adicionar ou reduzir serviços, dependendo das necessidades do seu negócio?

Relatórios Eles fornecem um pacote de relatórios que inclui relatórios gerenciais 
personalizados para os impulsionadores de sucesso da sua organização?

Transição Como eles gerenciam o processo de transição e de integração, e quanto tempo levará para assumirem?
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PPoorr qquuee oo EExxaattaass?? 
Nossos serviços de conformidade contábil e fiscal, além de toda assessoria trabalhista e societária, 
planejamento tributário, consultoria e terceirização de serviços financeiros ajudam as micro e 
pequenas empresas de serviços, além de comércios de Ourinhos e Região, a estarem em total 
segurança no que se refere às suas obrigações com o fisco e demais órgãos regulatórios. Além disso, 
nossos clientes de BPO Financeiro têm acesso à  informações financeiras precisas e oportunas, 
geradas por uma equipe confiável de profissionais contábeis e analistas financeiros em que podem 
confiar. Você receberá Serviços Completos de Contabilidade e Finanças que te darão acesso a 
relatórios financeiros personalizados e indicadores para ajudá-lo a impulsionar a lucratividade e o 
crescimento de seus negócios,  por meio de decisões baseadas em dados.

 A combinação excepcional entre equipe e tecnologia do Exatas Contabilidade, nos diferencia na 
prestação de serviços para as micro e pequenas empresas de serviços e comércio. Além dos serviços 
básicos de assessoria contábil e conformidade que fornecemos, somos especialistas em ajudar nossos 
clientes a integrar sistemas, melhorar o fluxo de caixa, reduzir riscos e aumentar os lucros e a 
rentabilidade do negócio. 

Agora é a hora de terceirizar os serviços financeiros de sua micro ou pequena empresa - tenha acesso a 
equipe e a tecnologia que o ajudarão a impulsionar a expansão de seus negócios.

Comece hoje com uma proposta personalizada: agende uma consulta gratuita

https://www.escritorioexatas.com.br/escritorio-de-contabilidade-em-ourinhos


Terceirize sua a gestão financeira de sua micro e pequena 
empresas para otimizar sistemas, melhorar o fluxo de caixa, reduzir 
riscos e aumentar os lucros.

Como funciona?  Agende sua reunião hoje mesmo 

Pronto para começar? Solicite um orçamento 
personalizado

Contato: (14) 3324-5927

E-mail: contato@escritorioexatas.com.br

Siga-nos através de nosso site, canais de 

atendimento e mídias sociais:

©2020 Exatas Contabilidade

www.escritorioexatas.com.br

https://www.escritorioexatas.com.br/escritorio-de-contabilidade-em-ourinhos
https://www.escritorioexatas.com.br/escritorio-de-contabilidade-em-ourinhos
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996762067&text=Ol%C3%A1%20Leandro!%20Acabei%20de%20ler%20o%20seu%20e-book%2C%20incr%C3%ADvel.%20Quero%20muito%20conhecer%20os%20servi%C3%A7os%20de%20terceiriza%C3%A7%C3%A3o%20financeira%20do%20Exatas.%20Podemos%20agendar%20uma%20reuni%C3%A3o%3F
https://www.facebook.com/EscritorioExatas/
https://www.instagram.com/exatas_contabilidade/
https://www.escritorioexatas.com.br/
https://www.escritorioexatas.com.br/



