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Escritórios de contabilidade reforçam área de
terceirização
Cynara Escobar

Opinião
Política Econômica

SÃO PAULO - A profissionalização da gestão gerada pelas novas
demandas contábeis está ampliando os negócios dos escritórios
de terceirização de serviços contábeis (outsourcing) e de
consultoria tributária à tecnologia da informação. É o que
relatam a BDO Brasil e a Confirp Consultoria Contábil.
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De olho nas empresas interessadas em melhorar a qualidade de
Fluxo de Caixa
suas apresentações contábeis e reduzir erros decorrentes da
Controle de fluxo de caixa
informatização do processo, a BDO acaba de abrir no Brasil uma
para pequenas empresas:
subsidiária voltada à terceirização de serviços contábeis
simples e fácil
(outsourcing), com a expectativa de que a área represente 5% do
www.granatum.com.br
faturamento da companhia, que em 2009 foi de R$ 103 milhões
no País. "Por conta da adequação ao novo padrão contábil e do
Sped, as empresas estão buscando migrar o perfil dos provedores
de outsourcing, de uma visão do escritório clássico de contabilidade para um atendimento mais
proativo", analisa Marcio Peppe, sócio da BDO Serviços Contábeis.
O executivo também crê na demanda das empresas que buscam financiamento no exterior e precisam
apresentar demonstrações contábeis no padrão internacional e em mais de um idioma. "Um cliente
pequeno pode precisar de uma demonstração contábil no padrão internacional e, por não conseguir
fazer isso sozinho, pode buscar a terceirização", exemplifica.
Até o ano passado, a empresa atuava nessa área apenas de forma reativa, atendendo operações
estrangeiras com pequenas filiais no país. Com a nova unidade, a BDO passará a prospectar clientes. "A
partir de julho desse ano, nossa atividade será focada ao atendimento a clientes nacionais. Para isso
estamos inaugurando um novo escritório, no centro de São Paulo, que será o 16º da BDO no Brasil, e
teremos uma equipe própria de 75 pessoas", detalha. A área prestará serviços de terceirização da
contabilidade fiscal e tributária, da folha de pagamento e de gestão administrativa de conta corrente
da empresa. Por uma restrição legal do setor, a unidade não poderá atender empresas que são clientes
de auditoria da BDO.
Certificações
A Confirp Contabilidade está avançando nas áreas de outsourcing e de consultoria contábil a
departamentos de tecnologia da informação dos clientes que estão implantando sistemas de gestão
como ERP, SAP, Microsiga e outros. De acordo com o diretor executivo do escritório, Richard Domingo,
as duas áreas ganharam força nos últimos dois anos e esse ano devem representar 11% do faturamento
da empresa, que esse ano deve atingir R$ 14,2 milhões, 10% mais que em 2009.
Até o fim do ano, a empresa espera adicionar 55 novas clientes da área de outsourcing à sua carteira
com mil clientes ativos, que representam 10% dos 550 clientes que operam esses sistemas. "São
empresas com sistema ERP ou com uma plataforma de TI que permite ter um sistema de gestão."
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Para atender essa crescente demanda, a empresa tem ampliado investimentos em tecnologia. "O que
está mudando é o nosso investimento em tecnologia, que este ano está 50% maior que em 2009, devido
à necessidade de acompanhar as exigências fiscais. O investimento é em máquinas, software,
plataforma profissional, desenvolvimento próprio e de terceiros, computadores e atualização de parque
de máquinas, visando obter melhoria de processos e aumentar a eficiência na produção", explica.
Nos últimos dois anos, a participação da área de tecnologia da informação no quadro de colaboradores
aumentou de 4,2% para 8%. A empresa tem 250 funcionários. "A participação dobrou. E é uma tendência
que existam mais colaboradores nessa área e menos colaboradores operacionais por conta
informatização do sistema contábil e fiscal."
Os investimentos resultaram na ampliação dos serviços do escritório, que criou a área de consultoria
corporativa, e em um ano atingiu a média de 20 projetos atendidos por mês. "É área paralela à
contabilidade fiscal, que possui profissionais para dar apoio contábil e fiscal à implantação de sistemas,
como o ERP. Com o aumento da demanda, por conta da busca das empresas por informatização, das
obrigações acessórias, como o Sped, houve aumento abruto dessa área, que só tende a crescer."
A busca por informações e as novas demandas contábeis resultaram em um crescimento de 14% nos
negócios da Apress Consultoria Contábil em relação ao primeiro semestre de 2009. "Este ano a
expectativa é de crescimento por informação. Além do conhecimento técnico, é necessário ajudar a
solucionar o problema" , ressalta Priscila Lima, executiva da empresa.
Sescon

No setor, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon) realiza, de 11 a 13 de agosto, a 22ª edição do
Encontro das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (Eescon), no Campos do Jordão
Convention Center, em Campos de Jordão, em São Paulo.
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