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BPO – Business Process Outsourcing 

ou

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



1 – Todo contador já faz BPO. Afinal de contas, contabilidade, 
fiscal e folha de pagamento já é terceirização de negócios

Reflexões

2 – Sou contador, como faço o BPO financeiro de meu cliente em alta 
escala ?

3 – Então o BPO seria um modelo de readaptação profissional de 
negócio ? O chamado upskilling / reskilling ?



é “aprimoramento”; 
diz respeito a se desenvolver no 
campo em que já possui certo 

domínio. 
Aqui, o resultado é que o 

profissional desenvolve suas 
qualificações atuais, aumentando 
as possibilidades de agregar valor 

à instituição em que trabalha.

Upskilling



Reskilling

Para a tradução aproximada é 
“requalificação”. Significa, 

essencialmente, aprender novas 
habilidades a fim de tornar-se 

apto a realizar um trabalho 
diferente. Uma iniciativa da 

organização, que considera que o 
profissional possa ser melhor 

utilizado em um setor diferente, 
ou pessoal, derivada da vontade 
de mudar de função ou campo.



Previsões em andamento

47%
dos empregos de 
hoje desaparecerão 
em 10 anos

50%
treinam seus 
colaboradores para 
trabalhar com robôs

58%
acreditam que terão uma 
nova carreira dentro de 
cinco anos

77% acreditam que a 
tecnologia está criando 
"melhores empregos"



A tecnologia está 
transformando o 

mundo



Um exemplo real 



Serviços x Produtos

Serviços
Produtos



As companhias estão se 

transformando

Rede de Parceiros

Foco na cultura e experiência do funcionário

Aprendizado e reinvenção pessoal constante

Redefinição de carreira constante

Design thinking

Diversidade

Novos Negócios baseados na experiência do cliente



E o futuro proximo para empresas contábeis ?

Alguém tem a clara ideia do que 

acontecerá em 5 anos com as 

empresas contábeis que não

aderirem a novos modelos

tecnológicos, de gestão, de 

vendas, de prestação de serviços

de alto valor para seus clientes ?



Mudança tecnológica disruptiva: 
ADAPTAR-SE rapidamente ou 

DESAPARECER



CENÁRIO 
CONTÁBIL



Tornar-se uma Tornar-se uma
contabilidade on-
line e concorrer por preço

e concorrer por 
diferenciação

contabilidade digital



Que tal gastar 
menos com a 
contabilidade?

Contabilidade On-line Contabilidade Digital

Que tal deixar 
a sua empresa 
mais eficiente?



Contabilidade on-line Contabilidade tradicional

• Preço baixo 

• Serviços padronizados

• Atendimento 100% eletrônico

• Automação eficiente

• Cardápio limitado de serviços

• Serviços personalizados

• Atendimento humanizado

• Presta consultoria ao cliente

• Ampla gama de serviços

• Suporta diversos regimes tributários

Atende a pequenas empresas de serviços do 
Simples Nacional, 

em algumas regiões do país
Atende a qualquer empresa

Categorias de serviços contábeis



E agora 
o que fazer?



Uma nova categoria já surgiu há tempos

Serviços completos e de alta qualidade

Mantendo a proximidade consultiva com o cliente

Maior valor agregado do que o mercado tradicional

Operação de alta eficiência

Contabilidade Digital



Como ser 
um contador 

digital?



Sério isso?

Como vou 
organizar 

tudo?



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



Bem vindos à era da 

Contabilidade Digital



Cliente organizado e integrado:

+ de 70%
de redução de custos para o contador



Contador consultivo

Clientes Vendas Receitas



CONFORMIDADE LEGAL
ANÁLISE DE NCM

CONSULTORIA FINANCEIRA

ANÁLISE DE CRESCIMENTO
MENTORIA

BPO FINANCEIRO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ESTUDO DE PRECIFICAÇÃO

ORIENTAÇÃO TRABALHISTA
CONTROLE DE ESTOQUE

Agregando novos serviços 

ORÇAMENTO / O x R
VALUATION

DIGITAL / MKT
ESTRATÉGIA COMERCIAL



A nova empresa contábil

É uma empresa tecnológica

Comprometida com o planejamento e resultados do cliente

Oferece serviços diferenciados 

Elimina ao máximo operações repetitivas e retrabalho

Atua como CFO de seu cliente

Mantém parceiros que lhe ajudem nesta jornada e desafios



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



Crescimento

A segmentação garante maior 

escala no negócio digital.



Monetização

Clareza das linhas de novas receitas 

possíveis dentro do segmento de 

especialização (por exemplo: BPO 

Financeiro).







Parcerias chave

• Software de 

Gestão

• Entidades

• Empresas de 

Contabilidade

• Empresas de 

Seguros

Atividades

• Controladoria

• Financeiro / 

Tesouraria

Recursos

• Infraestrutura

• Equipe 

• Software

Proposta de 

Valor

• Saúde financeira

• Tempo 

• Previsibilidade

• Segurança

• Sustentabilidade

Relacionamento
• Whtatsapp/fone

• email

• Mentoria

• On Boarding

• Conteúdos

• Eventos

Canais

• Drive

• ERP

• Whatsapp

• Email

Segmentos de 

clientes

• Serviços

• Comércio

• Industria

• Segmentos 

específicos

Estrutura de Custos

• Marketing, Software, Comercial, Treinamentos, 

Consultoria

Fluxo de Receitas

• BPO financeiro, mentoria, consultoria, planejamento, 

estratégico, aconselhamento, cursos, treinamentos,

• Assessoria financeira, consultoria financeira, outros

CANVAS - PRODUTOS



A senioridade da pessoa dependerá de dois aspectos

2. Conhecimento sobre gestão 

financeira
1. Tempo que o empresário 

contábil se dedicará ao projeto

Habilidades principais

• Contabilidade e finanças

• Gerenciamento

• Processos e organização

• Sistemas de gestão

• Relacionamento

Comece com uma pessoa na equipe antes de iniciar escalar







Processos

Escala

Comercial

Cultura de negócios

Métodos

Analise de Resultados

Branding

Segmentação

Fluxo Documentos

Report

Tecnologia

Marketing



Diagnostico

Informação – Fluxo de caixa, empréstimos, consórcios, relatório 
de vendas, CR, CP, parcelamentos

Processos – Acesso aos sistemas, contas, cartões 

Documentação – Contratos, certidões, locação, extratos, 
DRE, balanço, folha de pagamento



SLA – Nível de Serviço Acordado

Quando - periodicidade

Quem – quem executa e quem recebe a informação

Quanto – valor recorrente e quando estourar o SLA

Onde – local da realização do serviço

O quê – quais serviços o BPO irá realizar 

Como – quais as ferramentas tecnológicas que serão 

usadas

Output – Plano de trabalho 

construído e assinado 



O segredo do jogo está 

aqui: 

1.Como escalar?

2.Como controlar?

3.Como juntar todas as 

infos?

4.Como reportar 



Escalada
Neste momento você verá o efeito de um bom diagnóstico.

Já tenha listadas todas as contas fixas do seu cliente 

Cadastre todos os contratos que ele tem com fornecedores, 

principalmente os financiamentos e empréstimos.

No diagnóstico, você já teve acesso secundário garantido às contas 

do cliente. Mais uma vez, um bom diagnóstico ajuda! 

No diagnóstico, você já aprendeu quais são os principais 

fornecedores desse cliente e qual é o relacionamento financeiro 

com cada um.



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,





PROCESSUAL:  SIMPLES, INTUITIVO E 

EFICIENTE

O SEGREDO 

DO JOGO ESTÁ 

AQUI

1. COMO ESCALAR ?

2. COMO 

CONTROLAR ?

3. COM JUNTAR 

TODAS AS INFOS?



Certo nível de 

compreensão para 

classificação

Comece do zero



Configuração do resumo executivo para o cliente



Resumo executivo automático 



Relatórios consolidados



Regimes tributários



Concessionárias integradas





Conta digital – Omie Cash



Conciliação bancária



Perfil do usuário



Log de alteração - Segurança



Omie Store – Aplicativos complementares 



Relatórios Personalizados



Relatórios gerados em tabelas dinâmicas



Dashboards de gestão financeira em tempo real



Gestaõ inteligente de orçado x real



Planejamento Orçamentário



Acompanhamento analítico financeiro



Indicadores em tempo real



Fiscal e contábil para empresas do Simples (serviços e comércio)



Cálculos de impostos em tempo real



Melhor suporte do Brasil



Único software de gestão com fã clube



e será que só 
isto e 

suficiente ?



O pacote OMIE BPO é 

exclusivo para membros do 

CLUBE INFINITY e oferece 

um conjunto de recursos e 

modelo de custos 

diferenciado 

exclusivamente para 

contadores que fazem o 

BPO financeiro para seus 

clientes



Tabela de Preços Omie - BPO

Pacote Infinity (Valor Unitário)
Simples Presumido Real

Unitário 249,00

Pack 05 CNPJs 96,00 136,00 196,00

Pack 10 CNPJs 86,00 126,00 186,00

Pack 20 CNPJs 76,00 116,00 176,00

Pack 30 CNPJs 66,00 106,00 166,00

Pack 40 CNPJs 56,00 96,00 156,00

Pack 50 CNPJs 46,00 86,00 146,00

OneFlow 4,00 - -
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