
BPO Folha de Pagamento
Business Process Outsourcing



Outsourcing
Folha de Pagamento

Para você que já ouviu falar neste processo ou até mesmo que já o aplica em sua empresa sabe que é algo facilitador e 
lucrativo. Porém administrar essa terceirização pode trazer sérias dores de cabeça...

Mas nós te entendemos caro empreendedor, e que fique bem claro, a culpa não é sua. E sim de um mercado capitalista 
que se atenta mais com os números e se esquece da qualidade. Empresas que sabem o que fazem, porém não aplicam 
uma gestão sustentável aos seus serviços.

O QUE ACABA GERANDO:

Muita burocracia nos processos

Falta de agilidade

Atrasos na entrega

Carência em Follow Up

Falha de comunicação 

E até prejuízos financeiros

Enfim, são muitos transtornos para quem só espera 
reduzir os custos e minimizar preocupações em sua 
empresa. 

Preocupados com sua insatisfação a By Brasil pesqui-
sou, analisou e modelou mais uma solução para sua 
tranquilidade e perfeita satisfação. 

Fique mais um pouco e logo a seguir você 
conhecerá como podemos te ajudar.



Soluções Empresariais

BPO Folha de Pagamento



Followup mensal – levantamento e apontamentos EXPECTATIVAS x SATISFAÇÃO

De processos burocráticos para processos funcionais

Prioridade no Relacionamento Interpessoal

Agilidade e assertividade na tomada de decisões

Maximização de recursos + otimização de processos = feedback positivo

Preço coerente + Excelência

Plantão de dúvidas para os funcionários / 1 vez por mês

Palestras motivacionais / 1 vez por mês.

Avaliação Clima Organizacional / 1 vez por mês

Nosso Diferencial

42%

76%

Praticidade
e controle 
para você.

Mais tempo
para a sua
empresa.

13% 31% 45% 77%

 A BB&C simplifica suas rotinas e torna seu dia a dia mais leve



Nosso Conceito

Trabalho em Equipe

Nossa expertise é obter resultados focando em pessoas.

O resultado é uma consequência do empenho e esforço
coletivo de pessoas felizes com o que fazem.

100% Focados e comprometidos com a sua empresa



E é claro, atendemos à todos os procedimentos de BPO Folha de Pagamento tradicionais, como:

Gestão estratégica de Recursos Humanos

Admissão – Férias – Demissão

Benefícios Legais

Processamento da Folha de Pagamento

Encargos sociais e Obrigações Mensais

Tratamento do Ponto Eletrônico

Relatórios Legais e Gerenciais

Atendimento do Expediente de RH

Gerenciamento de arquivos

Disponibilização de softwares e atualizações

Disponibilização de Infra-Estrutura e Backup

Acompanhamento nas homologações

Acompanhamento nas fiscalizações trabalhistas

Acompanhamento nas fiscalizações sindicais

Serviços BPO

Reuniões de alinhamento,
para a implantação e 
automatização de processos.

Follow up mensal para análise da 
satisfação dos nossos
serviços e atendimento.

Mensuração dos resultados com relatórios mensais.

100%

0%



Primeiro 
Contato

Reunião de 
alinhamento

Implantação dos
processos

Análise e mensuração
dos resultados

Trabalhamos na otimização
dos processos

E quando precisar nós 
iremos até a sua 
empresa para te auxiliar.

Você pode agendar
uma reunião conosco

Poderá contar 
com nossos eventos 
de empreendedorismo 
como: workshop, 
webnar, palestras
e muito outros.

Sua empresa na By Brasil



Confie os processos de folha de pagamento da sua empresa a Especialistas que priorizam o 
atendimento a pessoas!

Dessa forma ganhe mais tempo para dedicar-se a questões estratégicas do seu negócio, isso é uma 
condição indispensável para o seu sucesso.

Dispomos de uma equipe capacitada e proeficiente,  que domina e cumpre todas as complexas diretrizes da 
legislação trabalhista em todas as suas nuances.

Quando desejar marque um encontro e juntos traçaremos uma 
linha estratégica para aumentar o lucro da sua empresa e 
proporcionar dias mais tranquilos para você e sua equipe!

Você é nossa prioridade!

Então, vamos falar do que é mais importante, sua empresa.

Sempre, melhoramos a cada dia para 
atender você e a sua empresa.



Alphaville

www.bbcompany.com.br contato@bbcompany.com.br Chat Online

(11) 4608-4270

Avenida Sagitário,138
Conjunto Comercial 105B – Torre 2
Setor A – Alpha Square
Alphaville – Barueri / SP

(11) 3432-8501

Av. Argentina, 630
Parque Paraíso – Itapecerica da Serra/ SP

Itapecerica da Serra Franco da Rocha
(11) 2773-9237

Av. Cavalheiro Angelo Sestini, 146 
Centro – Franco da Rocha/ SP

Nosso atendimento é de segunda à sexta feira das 9:00 às 18:00 horas.

S T A R T

VOCÊ TEM
UMA IDEIA

EMPREENDEDORA

CONVERSE COM 
NOSSA EQUIPE

E JUNTOS VAMOS
TRAÇAR O CAMINHO DO

SEU SUCESSO!

GESTÃO
SUSTENTÁVEL NOSSA ESTRATÉGIA COMEÇA AQUI



Sobre a By Brasil
A By Brasil é uma Companhia formada por Jovens Profissionais, movidos por nobres IDEAIS, o nosso foco está 
totalmente voltado para a INOVAÇÃO, para oferecer cada vez mais soluções que garantam um crescimento 
contínuo e duradouro aos nossos clientes.

Atuamos no mercado há mais de 10 anos e formamos um Novo Grupo Empresarial para atender todas as 
demandas que envolvam o Universo do Empreendedor para acompanhar e ajudar nossos clientes e amigos em 
cada etapa de sua jornada de sucesso!
 
Nosso exclusivo modelo de Gestão Sustentável dispõem de Soluções integradas nas áreas de:

    Marketing
    Contabilidade
    Fiscal
    Legalização e Processos
    Folha de Pagamento
    Financeiro
    Jurídico
    Psicologia Organizacional/ Coaching

Somos apaixonados pelo empreendedorismo, engajados em multiplicar visões e compartilhar oportunidades para
transformar o nosso Brasil em uma Nação Desenvolvida e Próspera, promovendo a justiça e a igualdade social 
através da nossa contribuição no Mundo dos Negócios.  Acesse www.bbcompany.com.br 

Marketing Estratégico



Multiplicando visões, compartilhando oportunidades


