
Guia completo da terceirização 
financeira como solução para tirar a 
empresa do vermelho 

 
Se você busca soluções inovadoras para reduzir custos para sua empresa ou startup, 
saiba que a terceirização financeira é uma das soluções mais eficazes para ajudar sua 
empresa a sair do vermelho.  
 
A realidade do mercado atual está preocupando muitos empresários, com a alta 
inflação, gerando aumento de custo em toda a cadeia que no fim repassa para os 
consumidores finais.  
 
Mas como otimizar custos diante da realidade do empreendedor, fique tranquilos que 
vamos falar nesse artigo, veja os principais assuntos: 
 

 
• Endividamento e como sair do do vermelho 
• Terceirização do financeiro: o que é e quais são seus benefícios? 
• Como a terceirização financeira pode facilitar a vida de empresários 
• Quais são as atividades que a terceirização permite? 
• Financeiramente, a terceirização vale a pena? 

 

Vamos falar um pouco sobre o endividamento 
Para que uma empresa mantenha suas atividades e se posicione competitivamente no 
mercado, muitas vezes recorre a empréstimos e financiamentos, contraindo dívidas. 
Isso não é, necessariamente, algo negativo, desde que a empresa mantenha sob 
controle os pagamentos e os juros que incidem sobre o capital emprestado. 
Portanto, é necessária uma adequada gestão financeira para que o montante de 
dívidas contraídas seja o menor possível e também para que a empresa tenha a 
capacidade de honrar com os seus pagamentos. 
Nesse artigo vamos falar sobre como uma empresa se endivida e como a correta 
administração das finanças pode evitar o endividamento ou tirar a empresa de 
situações de sufoco financeiro. 

Por que uma empresa se endivida? 
Uma empresa pode se endividar por diversos motivos, que podem ser resumidos em: 

1. Falta de Planejamento do negócio:As vendas de uma empresa podem não ter 
o sucesso almejado, fazendo com que as contas empresariais entrem em 
desequilíbrio. A empresa precisa fazer uma avaliação do mercado e projeção 
das vendas do seu produto ou serviço de acordo com o cenário econômico. 
Isso evita que a empresa faça investimentos desnecessários, por exemplo: 
excesso de estoque, contratação de pessoas, aquisição de máquinas e 
equipamentos e, no fim, não obter o lucro esperado. 

  
2. Falta de Planejamento Financeiro:Manter registros e análises constantes dos 
custos, despesas, contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, entre outras 



atividades de gestão financeira, garantem que a empresa mantenha controle dos seus 
gastos e potencial de lucratividade. 

 
Quando a empresa perde o controle de suas contas, seja por falta de planejamento do 
negócio ou falta de planejamento financeiro, para manter as suas atividades e 
continuar honrando com os seus pagamentos, recorrer à empréstimos, causando o 
endividamento, para compor o seu Capital de Giro. 

Motivo pelo qual as empresas se endividam: Necessidade 
De Capital De Giro 
Necessidade de Capital de giro refere-se ao valor mínimo que uma empresa precisa 
ter no caixa para manter as suas atividades. Esse valor é o que garante a compra de 
matéria-prima, estoque para revenda, contratação de serviços, pagamento de salários, 
pagamento de taxas e impostos e demais custos e despesas necessários para o 
funcionamento do negócio. 
 
Através de cálculos realizados por administradores financeiros é possível saber se a 
necessidade de capital de giro de sua empresa está adequada e não é necessário 
recorrer a capital de terceiros para manter as atividades da empresa. Isso é, se o valor 
disponível no caixa é suficiente para cumprir com as obrigações da empresa e manter 
o negócio funcionando. 
 
Quando a análise indica que a empresa não dispõe de capital próprio para manter a 
realização de suas atividades, precisa recorrer a capital de terceiros: empréstimos e 
financiamentos. 
 
Contrair dívidas através de empréstimos e financiamentos, implica no pagamento de 
taxas e juros. Portanto, é necessária uma correta gestão financeira para prever as 
condições de honrar com os pagamentos e o quanto o pagamento de juros irá 
impactar no negócio. 

Endividamento que é bom para a empresa 
Endividamento é aquele que a empresa contrai com prazos e taxas adequados, 
permitindo que a empresa faça os pagamentos sem comprometer o negócio e que não 
dependa de financiamento para quitar a dívida. 
 
Uma empresa pode contrair dívidas para investir no crescimento do negócio, por 
exemplo: adquirindo máquinas mais modernas, investindo em marketing, contratando 
funcionários especialistas, entre outros custos estratégicos que farão a empresa colher 
resultados positivos a médio e longo prazo. 
Ou seja, nem sempre uma empresa endividada significa algo negativo. O sinal de 
alerta começa a piscar quando o negócio não atinge o lucro esperado com os 
investimentos e quando a empresa precisa contrair novas dívidas para quitar as 
antigas ou manter o funcionamento do negócio. 

Endividamento que é ruim para empresa: o que fazer para 
que sua empresa saia do vermelho? 
Quando uma empresa está endividada negativamente, precisa traçar estratégias e 
planos de ações para sair dessa situação e voltar a ter sucesso nos negócios. 



 
Muitas vezes, o empreendedor, que precisa ter foco no negócio principal da sua 
empresa, não tem o conhecimento necessário para administrar as finanças 
empresariais de forma a evitar contrair dívidas, bem como fazer a correta gestão das 
dívidas contraídas.  
 
Por isso, faz sentido que a Terceirização Financeira, que dispõe de softwares e 
profissionais capacitados e especializados para uma administração financeira 
eficiente, seja uma importante solução para lidar com o endividamento ruim e fazer 
com que a empresa saia do vermelho. 

DICA 1: Fluxo de caixa como ferramenta para manter o 
endividamento sob controle 
O fluxo de caixa faz uma projeção dos valores que estarão disponíveis no caixa em 
determinado período. Utilizar essa ferramenta faz com que a empresa saiba se terá 
dinheiro no caixa suficientes para cobrir gastos e despesas ou se será necessário 
pegar empréstimo para cumprir com as obrigações empresariais. 
Outra função do fluxo de caixa para manter o endividamento sob controle é saber se 
na data prevista para o pagamento de empréstimos já contraídos haverá saldo 
suficiente para quitar as parcelas e os juros. 

DICA 2 :Reduza custos e despesas 
Reduzir custos e despesas podem ser necessários para diminuir o endividamento de 
uma empresa, desde que essas ações não prejudiquem o desempenho do negócio. 
Devem ser realizadas análise dos estoques, necessidade de contratação de 
funcionários, prazos concedidos a clientes, entre outros custos e despesas. Em outras 
palavras, é necessário voltar às causas do endividamento e verificar em que momento 
a empresa gastou mais do que deveria para manter o negócio. 

O que fazer para evitar o endividamento? 
Evitar o endividamento consiste em realizar o planejamento do negócio e 
planejamento financeiro, para que os valores que entram e os valores que saem do 
caixa da empresa fiquem em equilíbrio. 
 
Mantendo o controle das contas da empresa é possível evitar que se contraia dívidas 
para compor o capital de giro. 
 
Mesmo quando a causa do endividamento seja investimentos em melhorias para o 
negócio, é necessário saber se o investimento realizado é capaz de gerar mais receita, 
ao ponto de quitar as dívidas contraídas e aumentar a lucratividade da empresa. 
 

Terceirização do financeiro: o que é e quais são 
seus benefícios? 
A terceirização do financeiro é uma prática que entrega diversos benefícios para os 
empresários que contratam esse tipo de prestadora de serviços. 

https://vibratto.com.br/terceirizacao-financeira/


É comum a terceirização de serviços no mundo dos negócios, o que é chamado de 
BPO, sigla para Business Process Outsourcing, que em português corresponde a: 
Terceirização dos processos dos negócios. Isso significa que as tarefas que não 
fazem parte da missão principal da empresa são terceirizadas. O objetivo é que a 
empresa foque seus esforços e recursos às suas atividades principais. 
 
O BPO financeiro trata-se da contratação de uma empresa especialista em gestão 
financeira para cuidar de todos os processos administrativos-financeiros de sua 
organização. Essa parceria é estratégica para o negócio, pois entrega benefícios como 
otimização de tempo, economia de recursos e vantagem competitiva. 
Continue lendo e saiba quais são os principais benefícios da terceirização do setor 
financeiro. 

1 – Aumento da produtividade 
O aumento da produtividade se dá pela otimização do tempo disponível para se 
dedicar aos negócios. Com a terceirização financeira, empresários, gestores e 
funcionários podem focar recursos e atenção às atividades da empresa, resultando em 
ganho de produtividade. 

2 – Redução de custos 
Implementar um departamento financeiro interno requer investimentos em 
infraestrutura (sala, móveis, equipamentos, por exemplo), softwares de gestão 
financeira (que precisam ser ágeis, inteligentes e atualizados para executar todas as 
tarefas pertinentes ao setor financeiro) e profissionais para realizar a administração 
financeira de forma adequada. 
 
Contratar um ou mais colaboradores internos para cuidar da administração financeira 
de sua empresa exige um custo que pode ser consideravelmente oneroso para a 
empresa. 
 
Os melhores profissionais do mercado financeiro têm certo valor, que inclui as 
despesas para a sua formação e especialização, pois além de possuir formação e 
conhecimentos na área financeira, precisam estar em constante atualização e 
treinamentos, pois os processos mudam rapidamente. Além disso, deve-se considerar 
custos com encargos trabalhistas e previdenciários como salário, 13º salário, férias, 
benefícios, contribuição com o INSS, rescisão, entre outros. 
 
Uma empresa de gestão financeira fica encarregada de todo o processo de 
contratação e encargos de profissionais altamente capacitados para realizar as 
funções administrativas do seu negócio, além de possuir toda a infraestrutura e 
softwares adequados a um custo muito menor. 

3 – Equipe Especializada 
Os administradores financeiros possuem a formação necessária e constantemente 
atualizada para realizar os processos administrativos-financeiros da melhor forma. A 
empresa prestadora de serviços financeiros tem a obrigatoriedade de manter uma 
equipe especializada e dedicada para entregar todas as funções básicas de 
administração financeira, além de gerar vantagem competitiva. 

4 – Melhores práticas de processos financeiros 



A gestão financeira de uma empresa impacta significativamente nos objetivos 
empresariais, como obtenção de lucro e manter a continuidade dos negócios. Por isso, 
os processos devem ser executados em conformidade. 
Uma empresa de gestão financeira é especialista em sua área de atuação e possui 
processos e métodos bem definidos e estruturados, visando entregar valor à empresa 
contratante. 

5 – Apoio à Gestão Estratégica do negócio 
Quando os processos de gestão financeira são executados eficientemente, são 
capazes de gerar relatórios importantes para tomada de decisões. Processos como 
projeção de fluxo de caixa, análise financeira e de desempenho, entre outros, são 
ferramentas estratégicas para traçar planos e alcançar o sucesso do negócio. 
 

Como a terceirização financeira pode facilitar a 
vida de empresários 
 
Como a terceirização de gestão financeira pode facilitar a vida dos empresários? A 
gestão financeira de uma empresa deve ser realizada de forma estruturada, 
organizada e cautelosa. Afinal, a área financeira de uma empresa está diretamente 
ligada ao lucro e à manutenção das atividades do negócio. 
 
Porém, nem sempre os empresários possuem todo o conhecimento necessário para 
realizar essa função de forma adequada, ou os custos para implementar um 
departamento interno para cuidar das finanças do negócio é muito dispendioso. 
Nesse artigo, confira como a terceirização de gestão financeira facilita a vida de 
empresários e traz resultados positivos para a empresa. 

As principais vantagens da terceirização de gestão 
financeira 
São diversas as vantagens que o empreendedor pode obter com a terceirização de 
gestão financeira. Destacamos algumas a seguir: 

1 – Otimização do tempo de gestores e profissionais: foco 
no que realmente importa 
Ao terceirizar os serviços de gestão financeira, empreendedores, gestores e 
funcionários poderão dedicar o seu tempo às atividades importantes e estratégicas 
para o negócio. 
Funcionários poderão se concentrar nas atividades de sua competência. 
Empreendedores e gestores poderão dispor de mais tempo para criar e expandir 
relacionamentos com parceiros e clientes, realizar cursos de aperfeiçoamento, 
envolverem-se com eventos da área, entre outras atividades que visam o crescimento 
e especialização do negócio. 

2 – Otimização de recursos financeiros 



Quando existe uma correta administração dos recursos financeiros é possível 
transformar os rendimentos em oportunidades que gerem crescimento ao negócio. 
O controle dos custos, despesas e lucro do negócio impactam na saúde financeira da 
empresa e na capacidade de manter o seu funcionamento. 
A adequada gestão financeira evita perdas e prejuízos e possibilita investimentos em 
melhorias contínuas. 

3 – Redução de custos 
A gestão financeira requer a utilização de softwares adequados e profissionais 
capacitados. Ter um departamento financeiro estruturado depende de investimentos 
altos, enquanto que uma empresa especializada em terceirização financeira já possui 
processos bem definidos e estruturados a um custo menor. 

4 – Especialistas responsáveis pela gestão financeira 
O financeiro de uma empresa envolve questões burocráticas e indispensáveis para 
manter o negócio funcionando, portanto, deve ser administrado com o máximo de 
atenção e qualidade. 
Manter o controle de pagamentos a fornecedores, credores e tributos é primordial para 
o sucesso nos negócios, bem como os pagamentos a receber, projeção de fluxo de 
caixa, entre outras funções de administração de recursos financeiros. 
Muitas vezes, o empresário não possui todo o conhecimento necessário para realizar 
essa tarefa com excelência, além de ser oneroso manter um departamento interno 
para tratar de determinados assuntos. 
Uma empresa especializada em gestão financeira conta com as ferramentas 
necessárias e profissionais altamente capacitados para realizar de forma adequada a 
administração das finanças do negócio. 

5 – Acompanhamento do desempenho do negócio 
Ao traçar metas e definir os objetivos da empresa, se faz necessário o 
acompanhamento do desempenho do negócio. Ou seja, tendo o conhecimento se os 
objetivos empresariais estão sendo alcançados, possibilita adequar o planejamento 
estratégico da empresa e alocar os recursos de forma correta. 
Crescer e posicionar a sua empresa no mercado exige que esse acompanhamento 
seja realizado de forma adequada e constante. 
 

Quais são as atividades que a terceirização 
permite? 
Saber quais são as atividades que a terceirização permite e realiza é o primeiro ponto 
a ser esclarecido antes de tomar a decisão de confiar as finanças de sua empresa à 
uma prestadora de serviços financeiros. 
No Brasil, é muito comum a terceirização de serviços como recursos humanos, 
marketing e financeiro. Além de economia, a terceirização de serviços resulta em 
vantagem competitiva para a organização. 
Nesse artigo vamos listar quais são as principais atividades executadas pela 
terceirização financeira e como essa parceria pode ser estratégica para alcançar o 
sucesso almejado para o seu negócio. 



Vamos relembrar o que é a Terceirização Financeira? 
A terceirização financeira é a ação de encarregar uma empresa especialista em 
finanças para cuidar de todos os assuntos e processos fundamentais para uma 
eficiente administração financeira de sua empresa. 

Por que optar pela Terceirização Financeira? 
A terceirização permite que todos os processos de gestão financeira sejam realizados 
de forma metódica e especializada. Dessa forma, o empresário tem a segurança de 
que a administração financeira de seu negócio está sendo bem executada. 
 
Terceirizando o setor financeiro, a empresa ganha em economia de recursos 
monetários e humanos, além de otimização de tempo e produtividade. 
 
Um departamento financeiro exige investimentos em infraestrutura (sala, móveis, 
equipamentos, softwares de gestão financeira, entre outros custos fixos e variáveis) e 
em profissionais administradores financeiros altamente capacitados e atualizados, 
enquanto que uma empresa especialista em gestão financeira dispões de toda 
infraestrutura e equipe especializada por um custo menor ao empresário. 
 
Além disso, empresários, gestores e funcionários poderão dedicar seus esforços e 
atenção às funções que são de sua responsabilidade. O resultado é o ganho de 
produtividade, para melhor aproveitamento de tarefas para o negócio. 

Principais atividades da terceirização financeira 
Terceirizar o setor financeiro tem sido uma prática cada vez mais comum, devido aos 
ganhos estratégicos para a empresa. Por isso, uma eficiente empresa especialista em 
gestão financeira é capaz de realizar desde tarefas básicas de administração de 
finanças até propor e avaliar melhorias e estratégias capazes de gerar vantagem 
competitiva no mercado. 
 
Os processos de gestão financeira ficam a cargo de administradores financeiros 
altamente capacitados e em constante atualização sobre a área, para poder entregar o 
máximo de valor aos seus clientes. Esses profissionais utilizam de processos bem 
estruturados e definidos, gerando maior confiança sobre a prestação dos serviços 
oferecidos e, principalmente, uma administração adequada e eficiente das finanças da 
sua empresa. 
Sendo assim, as principais atividades que a terceirização financeira exerce são: 

• Administração de contas a pagar 
• Administração de recebíveis 
• Conciliação bancária 
• Cobranças administrativas e judiciais 
• Relatórios financeiros 
• Administração de fluxo de caixa 
• Administração de obrigações fiscais 
• Análise de desempenho 
• Análise da situação econômica 
• Entre outras 

Com a terceirização financeira, empresas de qualquer porte e segmento ganham em 
vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Isso é possível porque terão 
economia de recursos, otimização de tempo e processos bem executados, o que 



possibilita melhor investimento e aproveitamento das finanças e de seus funcionários, 
além de projetar cenários e planejar melhorias para o negócio. 

Financeiramente, a terceirização vale a pena? 
 
A terceirização tem se tornado prática comum entre empresas de diversos tamanhos e 
segmentos. Alguns serviços são terceirizados há bastante tempo, como limpeza, 
manutenção, recursos humanos, marketing, entre outros. E devido à necessidade de 
profissionalização do setor financeiro e como tática para ganhar competitividade no 
mercado e reduzir custos, a terceirização financeira também é utilizada de forma 
estratégica. 
No cenário atual, em que a retração econômica é uma realidade no país, antes de 
fazer qualquer investimento ou tomar decisões, é necessário que o empresário 
coloque os custos na ponta do lápis e pergunte a si mesmo: “financeiramente vale a 
pena? ”. 
Nesse artigo vamos falar se é financeiramente viável contratar os serviços de uma 
prestadora de serviços para cuidar das finanças do seu negócio. 

Quais serviços a terceirização financeira pode realizar? 
Uma boa empresa de serviços financeiros está sempre preocupada em atualizar seus 
métodos e processos para oferecer aos clientes soluções inovadoras e gerar 
vantagem competitiva para o negócio, como por exemplo ser capaz de fazer projeções 
do valor em caixa, propor investimentos e prevenir perdas do capital social do negócio. 
Entre as tarefas mais comuns, que são de responsabilidade da terceirização 
financeira, estão: 

• Gestão de contas a pagar e a receber; 
• Conciliação bancária; 
• Cobranças administrativas e judiciais; 
• Gestão de fluxo de caixa; 
• Relatórios financeiros; 
• Emissão de nota fiscal; 
• Impostos e rotinas fiscais; 
• Análise de desempenho; 
• Entre outros. 

Vantagens financeiras da terceirização das finanças 
Depois de avaliar os benefícios estratégicos da terceirização, a preocupação passa a 
ser financeira, isto é, se os custos investidos na terceirização trarão resultados além 
do que foi desembolsado. 
 
Sabemos que a terceirização do departamento financeiro é estrategicamente viável. A 
profissionalização dessa área é fundamental, já que o financeiro impacta diretamente 
no alcance de objetivos empresariais, como manter suas atividades, obter lucro e 
evitar perdas e prejuízos monetários. Somente por essas informações é possível 
constatar que, evitando prejuízos e gerando vantagem competitiva para a empresa, os 
custos com a terceirização é um investimento que traz resultados positivos. 
Além disso, os custos para manter um departamento financeiro interno são maiores do 
que terceirizar os processos. 
 



Para manter um departamento financeiro é necessário calcular custos como despesas 
de escritório (sala, móveis, computadores, impressora, softwares) e encargos 
trabalhistas (salário, benefícios, 13º salário, rescisão, contribuição ao INSS, entre 
outros). Já com a terceirização, o custo é previsto em contrato e assim o empresário 
consegue calcular também a vantagem financeira do investimento. 
 
Para tirar dúvidas e conhecer todas as soluções que temos para você e sua empresa, 
entre em contato com um de nossos consultores especialistas. Aguardamos o seu 
contato! 
A Vibratto é uma empresa especialista em terceirização financeira, gestão financeira e 
assessoria.  Através de nossos serviços garantimos a segurança necessária para que 
você empreendedor direcione toda a atenção ao desenvolvimento do seu negócio. 
Nosso maior compromisso está em otimizar os seus resultados. Deixe as 
preocupações conosco e veja seu negócio expandir. Fale conosco! 
 

https://vibratto.com.br/agendar-call/
https://vibratto.com.br/agendar-call/
https://web.whatsapp.com/send?phone=551195873-0455&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20trabalho%20da%20Vibratto

