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Empresas de agronegócios começam a terceirizar atividades financeiras no País. Assim como 
este setor outros começam a utilizar a solução para reduzir custos e aperfeiçoar 
procedimentos, afirma Pedro José Manfrin, sócio da Deloitte na área de outsoursing. 
 
“A terceirização de atividades financeiras é uma tendência. Dentro da nova perspectiva, 
destaco que o setor de agronegócios tem procurado esta solução no caminho da 
profissionalização saindo da economia familiar”, comentou Manfrin após participar nesta 
quinta-feira (29/11) do comitê estratégico de Finanças da Amcham-São Paulo. 
 
Segundo ele, existem países onde há maior aderência e outros onde a prática está no estágio 
inicial. Porém, há um movimento global neste sentido. “No Brasil, setores que se anteciparam 
a este processo são de Tecnologia da Informação, eletrônico e de serviços, clientes naturais há 
algum tempo”, disse o executivo.  
 
Recentemente, além do segmento de agronegócios, o químico, o farmacêutico e até o 
financeiro, como empresas de cartão de crédito, terceirizam atividades financeiras como 
contabilidade, apuração de impostos e obrigações fiscais, controladoria e tesouraria. 
 
Manfrin destaca que as companhias têm encontrado dificuldades para contratar pessoas 
capacitadas e realizar treinamentos na área. “Uma vantagem é poder comprar a quantidade de 
serviços requeridos numa medida mais apropriada.  
 
É complicado manter uma estrutura para atender todos os requerimentos, o que fatalmente 
pode gerar ociosidade”, acrescentou.  
 
Riscos 
 
De acordo com o sócio da Deloitte, com a tercerização das atividades financeiras os riscos não 
desaparecem, mas tendem a ser minimizados. “Isso porque existem duas visões- da 
contratante e prestadora- para tentar direcionar os processos”, disse.  
 
Pedro Manfrin alerta, contudo, que as companhias devem prestar muita atenção no momento 
da contratação. “Um grande problema pode ser a falta de clareza e indefinição dos escopos de 
responsabilidades do prestador e do cliente”, disse.  
 
Manfrin ressalta ainda que a gerência e as tomadas de decisão devem ficar sempre por conta 
da empresa contratante. “Um equívoco é a empresa pensar que está transferindo o poder de 
gerência dela, isso não pode ocorrer nunca. Decisões gerenciais nunca são ‘terceirizaveis’ 



porque é aí que nós entendemos que as organizações se distinguem dos seus concorrentes”, 
concluiu. 
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