
GESTÃO FINANCEIRA



Acreditamos na gestão financeira cada vez mais eficiente,

integrada e analítica. Estratégica, essa área deve dar suporte à

tomada de decisão e auxiliar na manutenção de indicadores

financeiros saudáveis e precisos, a partir de processos

estruturados, sempre aliados à tecnologia.

Os serviços de outsourcing em Gestão Financeira da Domingues e

Pinho Contadores ajudam empresas nacionais e estrangeiras a

alcançarem melhor performance, ao permitir que possam se

dedicar ao que realmente importa: seu core business.

GESTÃO FINANCEIRA
Para negócios mais ágeis e produtivos



Melhoria contínua dos processos 
asseguram a eficiência e os controles 
necessários nos diferentes níveis de 
aprovação.

A tecnologia é nossa maior aliada, 
garantindo a segurança da informação, 
com base em rigorosos protocolos.

Especialistas capacitados para um 
atendimento ágil e eficiente em 
relação às demandas de controladoria.

Somos especialistas em gerir 
operações de tesouraria, sempre 
respeitando as políticas de 
autorizações de gastos e alçadas de 
responsabilidade. 
Nossos serviços incluem contas a 
pagar/a receber, administração de 
orçamentos, abertura de contas 
bancárias, aplicações financeiras e 
operações de câmbio. 
Atualmente, mais de 100 clientes 
contam com nossas soluções.



TRANQUILIDADE 
FINANCEIRA

REDUÇÃO DE
CUSTOS

INFORMAÇÕES
PRECISAS

BENEFÍCIOS DA GESTÃO FINANCEIRA 
PARA O SEU NEGÓCIO

Além da redução dos custos 
operacionais com a 

terceirização da gestão 
financeira, a empresa passa 

a  contar com relatórios 
financeiros para melhor 

gestão das despesas 
operacionais.

Com a gestão financeira em 
dia, sua empresa tem 

tranquilidade para realizar 
os pagamentos das contas e 
fazer investimentos a curto e 

longo prazo.

O controle financeiro 
permitirá ter em mãos 

reportes financeiros com 
indicadores precisos e 

confiáveis, fundamentais na 
gestão e nos processos de 

tomada de decisão.



Fechamento de Operações de Câmbio

Abertura de Contas Bancárias

Gestão de Orçamentos

Gestão de Fluxo de Caixa

Gestão de Aplicações Financeiras

Administração de Contas a Pagar e Contas a Receber

Conciliação de Contas

Reportes Financeiros

FOCO EM 
SOLUÇÕES

Confira como o serviço de Gestão 
Financeira da Domingues e Pinho 
Contadores pode ajudar a sua 
empresa com eficiência, rapidez
e sigilo absoluto:



Dessa forma, conseguimos 
resultados e informações 
ainda mais precisas e 
maior segurança quanto à 
conformidade das 
informações.

FINANCEIRO

FISCAL

CONTABILIDADENa DPC, a área de 
Gestão Financeira é 
totalmente integrada 
às áreas Contábil e 
Fiscal. 

NOSSO
DIFERENCIAL



Nosso serviço de gestão financeira contribui
para a melhoria dos indicadores econômicos
e financeiros da sua empresa, com impactos
positivos à saúde financeira do seu negócio.

A satisfação do cliente é o nosso principal indicador.



A Domingues e Pinho Contadores, fundada em 1984, é referência no segmento de outsourcing contábil e gestão

empresarial. Priorizando um atendimento de qualidade, a DPC conta com a expertise de profissionais sempre

atualizados com as últimas alterações na legislação, conferindo total controle, segurança e agilidade no atendimento

aos clientes.

André Ferreira
andreferreira@dpc.com.br 
+55 11  3330-3330 R. 3373

Para mais informações, 
entre em contato com:

www.dpc.com.br


