
Trabalhar 12, 14 ou 16 horas por dia colocando 
a mão na massa não permite ao dono da 
empresa gerar o crescimento corporativo, mas 
pode ter um preço alto para sua saúde e a 
saúde do próprio negócio. O grande desafio 
dos pequenos empresários é sair do 
operacional e abraçar o planejamento 
estratégico. Isso significa dedicar menos tempo 
para fazer o negócio funcionar e mais tempo 
para fazê-lo se desenvolver. Nesta edição da 
PLUS News, damos algumas dicas que podem 
ajudá-lo a migrar para uma trajetória de 
sucesso.
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O grande desafio que o 
empresário precisa superar 
para crescer
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elegar tarefas com consciência é com certeza o primeiro passo para sair do operacional: aumenta a produtividade, pois cada 
colaborador pode ficar responsável por atividades ligadas às suas principais competências, e permite uma melhor organiza-
ção dos processos internos, que devem ser muito claros para que possam ser comunicados e entendidos de forma rápida e 
eficaz. Assim, fica mais fácil inserir novos colaboradores conforme o negócio cresce. Confira algumas dicas:

Como Delegar Tarefas

1 2
3

Conheça a Equipe
Além de conhecer os pontos fortes e fracos de cada 
membro, delegar exige o conhecimento dos processos 
desenvolvidos na empresa, inclusive as ferramentas 
demandadas e o prazo necessário para cada atividade. 
Isso permitirá delegar mais assertivamente e com prazos 
viáveis, resultando em maior qualidade.

Seja Claro na Comunicação
Na hora de transmitir o que precisa ser feito em cada 
tarefa, use uma comunicação clara, direta e concisa. 
Vale investir numa reunião para transmitir as informa-
ções necessárias e alinhar as expectativas, ainda mais 
se o trabalho estiver sendo feito de forma remota, em 
regime de home office.

Antecipe Dúvidas e Problemas
Na hora de passar as instruções, um bom gestor deve não 
apenas fornecer as informações necessárias para o cumprimen-
to da tarefa, como também se antecipar a dúvidas e problemas 
que possam surgir. Você pode, por exemplo, remover alguns 
obstáculos que costumam aparecer no caminho em determina-
dos projetos, como a solicitação de um equipamento diferen-
ciado ou a necessidade de um prazo maior junto ao cliente. 4

Defina Prazos
Para tarefas grandes ou complexas, uma boa dica 
é dividi-las em etapas menores, cada uma delas 
com prazos próprios. Isso evita a procrastinação, 
reduz a chance de atrasos e permite que ajustes 
sejam feitos ao longo do projeto, à medida que 
novas dificuldades vão sendo observadas.

5
Acompanhe o Andamento do Trabalho
Isso pode ser feito de diversas formas, como a entre-
ga de planos de ações com o que já foi concluído ou 
ainda a utilização de plataformas online de gerencia-
mento, que otimizam esse processo e ajudam no 
gerenciamento daquilo que está sendo desenvolvido 
em diferentes frentes. 6Dê a Liberdade Necessária para o Desenvolvimento da Tarefa

Quem delega uma tarefa precisa ter a consciência de que sua princi-
pal função é acompanhar o andamento, solucionar dúvidas, remover 
barreiras e prestar o suporte necessário. Isso sempre que demanda-
do, mas dando o espaço adequado para quem está conduzindo o 
trabalho.

7Confie
Delegar uma tarefa não significa se eximir de todas as 
responsabilidades e deve haver também uma 
sinergia entre todos para dividir os méritos e as 
críticas que eventualmente surjam.

Por fim, saber como delegar tarefas não é uma ciência exata: o 
que funciona para uma equipe pode não funcionar para outra, de 
acordo com as particularidades de cada um dos integrantes. É um 
processo de amadurecimento da própria gestão e que precisa 
iniciar o quanto antes.
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á verificamos no artigo anterior a importância de delegar e 
como fazê-lo. Dentre as principais atividades para um negócio 
ser saudável e crescer está o controle financeiro. Nem sempre 
o dono do negócio conta com um colaborador habilitado para 

realizar atividades de conciliação bancária, emissão de notas e boletos, 
cobrança de clientes, relatórios gerenciais, dentre outras. Tampouco, o 
empresário se encontra em uma situação confortável financeiramente 
para contratar um profissional devidamente qualificado. É aí que entra a 
possibilidade de terceirização do departamento financeiro. Para peque-
nos negócios, custa bem menos do que contratar um funcionário, mas 
traz inúmeros benefícios, como proporcionar mais tempo para o empre-
sário investir no planejamento estratégico, bem como prover informa-
ções confiáveis para a tomada de decisão.

J

Terceirizar o Financeiro
Pode Ser um Bom Começo

Economia de Tempo
Terceirizando as tarefas burocráticas do departamento 
Financeiro-Administrativo, você tem mais tempo para se 
dedicar às atividades que resultam no crescimento da 
sua empresa, como o planejamento estratégico, a manu-
tenção e prospecção de clientes e o desenvolvimento de 
novas soluções em produtos e serviços.

Quais São as Principais Vantagens
de um BPO Financeiro?

Embasamento para a Tomada de Decisão
Como o controle financeiro e administrativo passará para as mãos de profis-
sionais com foco e experiência no assunto, você terá acesso a relatórios 
diários que refletirão a realidade da sua empresa, auxiliando na tomada de 
decisão a qualquer momento.

Melhor Custo-Benefício
Os serviços proporcionam redução de custos porque você não precisa de um funcionário para ajudar 
na administração. Assim, você economiza em equipamentos, software e espaço físico, e ainda evita 
riscos trabalhistas.

O Que é BPO Financeiro?
Vem do inglês Business Process Outsourcing e pode ser traduzido 
como Terceirização de Processos do Negócio. Assim, BPO Finan-
ceiro é a terceirização das atividades do departamento financeiro 
de um negócio, tais como:

      CAP - Contas a Pagar
      CAR - Contas a Receber
      Conciliação Bancária
      Emissão de Notas Fiscais
      Emissão e Baixa de Boletos
      Cobrança de Inadimplentes
      Relatório de Fluxo de Caixa
      Relatório de Faturamento
      Relatório de Inadimplentes
      Relatório de Resultado (DRE)
      Gráficos e Indicadores
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lientes e empresas não clientes da PLUS Contábil 
podem contar com nossas soluções de gestão de 
suas atividades financeiro-administrativas. Os 

pacotes disponíveis, ideais para pequenos negócios, foram 
desenvolvidos para que o empresário conte com soluções 
que caibam no seu bolso. As atividades são todas 
realizadas por profissionais qualificados e experientes em 
finanças, tornando o negócio mais maduro e o dono melhor 
preparado para fazer seu planejamento estratégico. 

Contate-nos hoje mesmo:

Conheça o

BPO FINANCEIRO
da PLUS Contábil

(11) 4118-2797 - Ramal 259
(11) 97380-1420 / (11) 4794-7299
(11) 97360-1420
Responsáveis: Suellen e Tatiana
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