CFO Survey 2021
Os desafios e perspectivas dos
executivos de finanças do Brasil
A Deloitte conduziu, por meio de seu programa
de relacionamento e eminência com líderes
de finanças CFO Program, mais uma edição
de sua pesquisa CFO Survey. O levantamento,
realizado em julho de 2021, mapeou a visão
dos executivos em relação a perspectivas de
negócios, tecnologia e contexto econômico,
entre outros temas.

Acesse os demais conteúdos, iniciativas e
soluções do CFO Program em
www.cfoprogram.com.br.

151 respondentes
5 regiões do Brasil
representadas

18% das empresas com
faturamento acima de R$ 1 bi

66% dos respondentes são
Diretores Financeiros/CFOs
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meses (empresas com receita maior que R$ 500
milhões)
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Contate-nos
CFO Program Brasil
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www.cfoprogram.com.br
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