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Reflexões para
líderes financeiros

A

o preparar esta publicação voltada a diretores e executivos
da área financeira, a Deloitte buscou trazer um panorama
tão multifacetado da função quanto tem se revelado a própria
atuação desses profissionais.

Traçamos aqui muitas questões que se associam aos desafios que o Chief
Financial Officer (CFO) enfrenta em corporações de diferentes segmentos
e culturas. São temas que estão no âmago da gestão financeira; fatores de
ordem gerencial, técnica e comportamental que se apresentam cotidianamente
aos seus líderes e que exigem deles grande poder de discernimento.
Dos processos de tomada de decisão às tendências para a transformação
financeira, esta publicação traz informações, visões e análises que esperamos
ser úteis para que a sua atuação se torne cada vez mais estratégica e alinhada
de forma mais ampla aos negócios da empresa.
A Deloitte espera que este material seja uma ferramenta de reflexão e
inspiração para o sucesso pessoal e profissional de CFOs de todo o Brasil.

Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte

José Othon de Almeida
Sócio-líder do CFO Program da Deloitte
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A missão de transformar
o negócio
Uma grande mudança tomou conta
dos departamentos financeiros
das organizações. Antes voltadas
quase que exclusivamente para a
contabilidade, essas áreas agora são
consideradas centros de informações
estratégicas, e o Chief Financial
Officer (CFO) está ganhando um
papel cada vez mais abrangente
e além dos horizontes da rotina
financeira.

e informações organizadas para
suporte de áreas-chave, como
compras, produção, serviços, vendas
e distribuição. As empresas que
estão à frente nesse caminho da
transformação financeira apresentam
maior crescimento, lucratividade
e geração de valor aos acionistas,
quando comparadas às demais
empresas de seus respectivos
segmentos.

As empresas têm utilizado as
informações financeiras de forma
mais estruturada, como elemento
de alavancagem para apoiar as
unidades de negócio na tomada
de decisão. O CFO pode, assim,
liderar a transformação do negócio,
sustentando a estratégia e a
operação da empresa com processos

Enquanto algumas empresas ainda
apresentam departamentos financeiros
com dificuldades para obter o
fechamento dos livros contábeis de
maneira ideal, em outras, o CFO já
desempenha um papel de liderança na
estratégia e execução do negócio. A
grande maioria das organizações está,
na verdade, entre esses dois extremos.

“O longo prazo começa hoje. Por isso, as empresas devem se valer de modernas
metodologias de planejamento estratégico para criar, capturar e preservar
valor ao longo do tempo.”
Ricardo Balkins, sócio-líder da área de Consultoria da Deloitte
A maior parte das frases ao longo desta publicação foi extraída de depoimentos citados em edições recentes
da revista Mundo Corporativo.
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As empresas que estão à frente nesse caminho
da transformação financeira apresentam
maior crescimento, lucratividade e geração de
valor aos acionistas.
Suas principais operações financeiras
são confiáveis e estão ganhando
eficiência, mas, ao mesmo tempo, o
CFO ainda aspira desempenhar um
papel estratégico no negócio.
O conceito dessa verdadeira
transformação financeira passa pela
implementação de um processo
abrangente de mudanças em
políticas, controles, processos de
negócio, sistemas e gestão de
talentos, com o objetivo de aprimorar
o desempenho da área financeira.
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Os maiores desafios

Na nova conjuntura de mercado, o
CFO encontra diversos desafios que
podem se transformar em excelentes
oportunidades de negócio. A seguir,
destacamos os dez desafios mais
críticos, e breves recomendações
sobre como proceder em relação a
cada um deles:
Priorização de investimentos
de capital – não é tão fácil
como parece
Munir-se do máximo de informações
para uma tomada eficaz de decisão.
Melhoria do fluxo de caixa –
dinheiro na mão é o que interessa
Adotar uma gestão eficiente dos
recursos financeiros para o sucesso
do negócio.

Modelo operacional de finanças –
alinhe-se à estratégia de negócios
Manter o relacionamento com
as lideranças das unidades de
negócios contribui para a fluidez e
a transparência dos processos que
envolvem a empresa como um todo.
Priorização dos investimentos em
benefício da área financeira
Alocar recursos em inciativas e
serviços que trarão maior eficiência e
valor agregado à companhia.
Atração e retenção de talentos
em finanças
Avaliar constantemente e manter
a atualização e o compromisso da
equipe financeira.

“A dinâmica dos negócios, aliada ao crescimento, à complexidade e à
diversificação das atividades das empresas, consomem muita energia do CFO
na operação, e é imprescindível manter o foco na estratégia de médio e longo
prazos, bem como possuir recursos que permitam produzir os resultados
necessários no presente.”
Anselmo Bonservizzi, sócio-líder das soluções de Strategy & Operations da Deloitte
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Gestão de riscos financeiros –
da inteligência à ação
Realizar uma gestão estratégica
de riscos, com foco na geração de
valor e na realização de objetivos de
negócios.
Impostos – o “protagonista”
do resultado
Ter um sistema de reporte fiscal
confiável e um planejamento
tributário eficiente.

Mudanças regulatórias sempre
surgem – use-as a seu favor!
Entender e cumprir os novos marcos
que podem impactar o setor de
atuação da empresa.
Finanças não é um serviço sob
demanda – faça menos e ainda seja
valorizado
Ampliar a sua contribuição para
o negócio com uma visão mais
estratégica e integrada.

Como a área financeira ganha
importância? – melhorando o
suporte para decisões de negócio
Entender a participação privilegiada
do CFO como conselheiro
da empresa para a tomada de
decisões estratégicas.
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As quatro faces do CFO

Os CFOs vivenciam, hoje, uma
pressão nunca antes experimentada
sobre a sua função. Cada vez
mais esses profissionais se
tornam responsáveis por cumprir
simultaneamente quatro papéis
bastante complexos na organização:
Operador: tem como foco a
eficiência das operações financeiras,
incluindo o gerenciamento de seus
riscos, custos e serviços. Seu perfil
compreende habilidades como
liderança, visão integrada do modelo
de negócio e da área de atuação da
empresa e capacidade de resolução
de problemas. Seus desafios são
desenvolver o modelo operacional
de finanças e os sistemas de
informação, gerenciar os talentos
em finanças, determinar a alocação
de recursos para obter o maior
retorno enquanto gerencia o
risco e se adaptar à evolução
do mercado e das operações.

Controlador: é exercido
principalmente nas funções de
contabilidade e controladoria,
com foco no cumprimento dos
reportes financeiros e no
atendimento aos marcos regulatórios
ou requisitos legais. Este perfil atua
na mitigação de riscos, apoiando
a empresa na execução de suas
estratégias e iniciativas. Entre
as suas atividades-chave estão
manter a qualidade de dados,
otimizar e reforçar os processos
de controle e atender às diferentes
demandas financeiras, de acordo
com os modelos de governança e
a complexidade dos mercados
locais ou globais.
Catalisador: pode ser traduzido
no alinhamento da função financeira
com a cultura organizacional da
empresa como um todo. A atuação
se dá por meio da parceria com
outros líderes da empresa e no

“À medida em que o ambiente de negócios no Brasil se sofistica, os gestores
financeiros incorporam uma visão mais abrangente das possibilidades de posicionar
sua empresa no mercado. Da elaboração de um novo plano de investimento a uma
operação de aquisição, o que está em questão é o grau de conhecimento do decisor
sobre os agentes do mercado e as ferramentas disponíveis para apoiar sua estratégia.”
José Paulo Rocha, sócio-líder da área de Corporate Finance da Deloitte
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Os quatro papéis fundamentais do CFO
Catalisador
Estimula iniciativas que
contribuam para o alcance
dos objetivos estratégicos
e financeiros, criando
uma cultura de gestão
de riscos.
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Estrategista
Provê uma liderança
financeira para as tomadas
de decisões alinhadas à
estratégia de negócios.

Área
financeira
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Co
Controlador
Protege e preserva
os investimentos da
organização, reportando
de forma precisa as
informações financeiras.

acompanhamento e mensuração
de metas definidas para o
desempenho de iniciativas
estratégicas. Visão de negócio,
capacidade de comunicação e de
gerenciamento de mudanças na
estrutura financeira de acordo
com novos cenários estão entre
as mais importantes habilidades
para este papel.
Estrategista: é o papel desenvolvido
pelo CFO em sua função de definir a
direção futura da empresa, com o
objetivo de aprimorar o desempenho
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Operador
Garante o funcionamento
dos processos com a
utilização eficaz dos recursos
financeiros da empresa.

do negócio e a geração de valor
para os acionistas. Seus desafios
são o mapeamento de oportunidades
de busca de capital, investimentos
de longo prazo e fusões e aquisições,
entre outras decisões estratégicas.
O estrategista realiza o
gerenciamento de capital e de
risco de forma a atender à
execução das iniciativas estratégicas
da empresa. As habilidades
fundamentais são visão crítica,
capacidade de análise de dados,
disposição para a inovação e
perspectiva financeira global.
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Uma análise da
área financeira
O diagrama ao lado visa ajudar o
CFO a analisar a situação atual da
área financeira na organização. Ele
aponta para uma visão geral sobre
o desempenho da organização
quanto aos dez principais desafios
apresentados anteriormente (páginas

8 e 9) e aborda, de maneira ampla,
seus determinantes de valor e
viabilizadores – pontos de apoio para a
geração de valor. O diagrama permite
avaliar, de forma geral, a capacidade
da área financeira por meio de um
modelo de melhores práticas.

“A gestão tributária está se tornando um fator cada vez mais estratégico
nas organizações. Em um país como o Brasil, não é possível estabelecer
estratégias de negócios, seja de curto ou de longo prazos, sem levar em
conta os impactos que as áreas tributária e fiscal exercem sobre as operações
da empresa.”
Cristina Arantes Berry, sócia-líder da área de Consultoria Tributária da Deloitte
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Visão geral para a avaliação dos recursos da área financeira

Capital e
riscos

Desempenho
e decisão

Fechamento
contábil,
consolidação
e relatórios

Regulamentação
e governança
corporativa

Processamento
de transações
financeiras

Estratégia
financeira

Estratégia
e execução

Talento
e pessoas

Sistemas
e gestão da
informação

Organização
financeira

Viabilizadores
Contemplam a disponibilidade
de infraestrutura e de pessoal
em quantidade e qualidade
suficientes para fornecer o nível
desejado de desempenho para
cada determinante de valor



Políticas
e processos

Determinantes de valor
Compostos por seis frentes
de atuação, referem-se a ações
direcionadas para a criação
de valor, bem como para
a proteção da organização
por meio do impacto sobre
o crescimento da receita,
a otimização da margem
operacional e a gestão de ativos
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As decisões que realmente
importam
Más decisões são tomadas pelas
empresas todos os dias, de
incontáveis maneiras. Seja por
objetivos indefinidos, interesses que
se sobrepõem, premissas ruins, falta
de tempo, informações insuficientes
ou simplesmente falta de talento,
há uma série de fatores que levam a
decisões inadequadas.
De alguma maneira, tomar decisões
ruins é um risco constante em
qualquer empresa, mesmo naquelas
de gestão mais sofisticada. No
entanto, as empresas e os líderes
buscam cada vez mais novos meios
de melhorar seu processo decisório,
especialmente quando se tratam
daquelas que podem promover ou
destruir um valor significativo – as
decisões que realmente importam.

A tomada de decisão é uma função
pulverizada e complexa, que
envolve diferentes pessoas ao
longo da hierarquia organizacional.
Porém, dois indivíduos, em
particular, têm responsabilidades
específicas para ajudar as suas
organizações a melhorar a
sua tomada de decisões: os
Chief Financial Officers (CFOs) e os
Chief Information Officers (CIOs).
Ao longo das últimas décadas,
a economia comportamental
baseou-se em visões de áreas como
neurologia, psicologia e economia
para apresentar um quadro que
preconiza a humildade: somos todos
apenas pessoas, e as pessoas nem
sempre agem racionalmente (leia
entrevista a partir da página 16).

“Mudanças econômicas internas e externas, assim como questões ambientais,
influenciam a percepção dos riscos. A capacidade de se antecipar às ameaças
e de se adaptar é essencial no mundo de hoje.”
Ronaldo Fragoso, sócio-líder da área de Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte
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Esse cenário se torna ainda mais
complexo quando consideramos a
enxurrada de dados promovida por
tecnologias sociais e de comunicação.
A tomada de decisão é mais
complicada do que nunca, há muita
informação para processar e, às
vezes, os líderes só têm que seguir
seus instintos – ou assim eles pensam.
Os esforços para melhorar a
qualidade das decisões devem
começar com uma visão clara dos
aspectos que podem prejudicar
uma tomada de decisão eficaz.
Esses fatores correm em três níveis:
individual, do grupo e organizacional.

Nível individual: seus aspectos
comportamentais são o resultado de
profundas dimensões psicológicas
que levam a padrões previsíveis
de julgamento. Eles incluem
pontos como preconceitos, valores
enraizados e excesso de confiança.
Nível do grupo: as armadilhas
geralmente envolvem a falta de
clareza em torno dos direitos de
decisão. As equipes muitas vezes
avançam em decisões importantes
sem um acordo explícito sobre quem,
o quê e como estão envolvidos nesse
processo.
Nível organizacional: a eficácia
da decisão torna-se uma questão
de execução. Uma abordagem
transparente para a comunicação
e a implementação de decisões é
fundamental.

A nova função financeira 13

Dentro e por meio de cada um desses
níveis, todos os tipos de preconceitos
e pontos cegos têm o potencial de
prejudicar decisões eficazes. Eles
são muitas vezes revelados quando
as pessoas são solicitadas a avaliar a
informação, desenvolver estimativas
ou fazer previsões.

Embora cada organização seja
diferente, é possível construir uma
relação das decisões típicas que
mais importam para as empresas.
Na maioria dos casos, essas
decisões são aquelas pelas quais
as pessoas precisam agir de forma
mais sensata, a partir de uma correta
infraestrutura para a tomada de
decisão, e que são importantes o
suficiente para impactar seriamente
a criação de valor.

“Os executivos brasileiros têm de se conscientizar que estamos expostos
ao risco de disrupções. Temos de monitorar esses impactos e pensar em
estratégias para os diversos cenários.”
Milton Da Vila, sócio responsável pelo Programa de Inovação da Deloitte
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Uma amostragem de decisões que importam
Categorias de decisão
Projetos de capital

Estratégia de
tecnologia
Planejamento
empresarial

Preços

Cadeia de suprimentos

Estratégias
organizacionais

Perguntas que podem elucidar questões específicas
• Que investimentos devemos fazer em novos projetos de
capital?
• Como o capital deve ser alocado entre as classes de ativos?
• Que projetos devem ser retirados de nosso portfólio?
• Que investimentos devemos fazer em novos projetos de TI?
• Que investimentos em tecnologia devem ser feitos em toda
a organização?
• Que planos estratégicos precisamos executar para alcançar
nossos objetivos?
• Qual o orçamento adequado para a empresa ao longo de
um determinado horizonte de tempo?
• Qual é a estratégia de preços mais eficaz em relação aos
nossos concorrentes?
• Quando devemos modificar nossa estratégia de preços para
responder a mudanças em nosso ambiente competitivo?
• Que estratégias e práticas devem ser aplicadas para colocar
o produto certo no lugar certo na hora certa?
• Quais são as estratégias mais eficazes de aquisições e
alocação direta e indireta de recursos para alcançar nossos
objetivos e a satisfação dos clientes?
• Como podemos melhorar o planejamento de vendas
e de operações e alcançar a flexibilidade da cadeia de
suprimentos?
• Quais são a visão, a missão e os valores da nossa
organização?
• Qual modelo de operação é o melhor para a nossa
organização?
• Qual é a nossa estratégia de gestão de talentos?
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Como evitar a “equação do
erro” nas decisões empresariais
Dan Ariely, professor da Universidade de Duke,
estuda, há mais de duas décadas, os motivos
que levam pessoas e empresas a tomar decisões
erradas. Para ele, o uso da modéstia e da
informação é essencial para diminuir os riscos de a
irracionalidade afetar organizações e profissionais
em suas escolhas.
Por Leandro Beguoci

Reprodução parcial
de entrevista
publicada na
edição 39 da revista
Mundo Corporativo

Nesta entrevista, Ariely chama a
atenção para o risco do “pensamento
de grupo” – que suprime a reflexão
individual –, dá dicas de como é
possível diminuir as chances de
tomar decisões impróprias e explica
por que empresas que investem na
motivação dos funcionários obtêm
bons resultados.
Que conselho o senhor daria a
quem, na maior parte das vezes,
acha que toma apenas decisões
racionais?
O conselho que eu dou não vale
apenas para tempos difíceis, como
o atual, de turbulência econômica
mundial, mas para qualquer período.
A principal dica é ter um alto grau
de modéstia. Quanto mais você
confia na intuição, maiores são as
chances de errar. Se nós aceitamos
que podemos ter uma intuição errada
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sobre o mundo, tentamos, então,
alternativas diferentes. As chances
de sucesso aumentam. Desta forma,
modéstia é o conselho número um. O
segundo é reunir dados. À medida que
vivemos, vamos reunindo informações
sobre o mundo, ideias sobre como ele
funciona. Mas a chave, aqui, é separar
as coisas que conhecemos das coisas
que imaginamos como são. É separar as
coisas que nós realmente conhecemos
das coisas que imaginamos conhecer.
Esses dois passos nos ajudam a tomar
decisões melhores.
Como diminuir o peso da
irracionalidade na tomada de
decisões?
Há vários caminhos para ser irracional
e outros muitos para tentar prevenir
a irracionalidade. É preciso entender
as causas da irracionalidade. Se uma
pessoa decide correr riscos e você

não entende a razão pela qual ela
está assumindo esse passo, então é
preciso analisar a exposição à qual
ela se coloca e compreender os
motivos de assumir o risco e o seu
escopo. Parece fácil, mas não é. O
mesmo vale para decisões tomadas
em grupo. Muitas vezes, grupos
assumem grandes riscos por causa de

um fator chamado “pensamento de
grupo”. Agem juntos e diminuem sua
reflexão individual. Portanto, não há
um único caminho para pensar em
como agir racionalmente. O melhor é
pensar de onde vem a irracionalidade,
como ela funciona e como ela pode
ser arrumada, corrigida, tanto entre
pessoas quanto entre grupos.
O professor
Dan Ariely:
uma análise do
comportamento
humano que apoia
a efetividade
das decisões
no ambiente
corporativo
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Algumas pessoas dizem que é
impossível avançar, em qualquer
área da vida, sem grandes doses
de irracionalidade. O que
o senhor acha disso?
É verdade, por um lado. Nós somos
criaturas irracionais. É parte de
nós. Além disso, nós também não
queremos prevenir todas as formas
de irracionalidade. A generosidade,
por exemplo, é algo irracional e
maravilhoso. Nós não queremos
eliminá-la. Por isso, precisamos analisar
e separar o que é bom daquilo que nos
causa problemas. É essa irracionalidade
que precisamos atacar.
Nos seus livros, o senhor analisa
como as expectativas das pessoas
influenciam o resultado final.
Como esse processo acontece em
grandes organizações?
Há muitos que separam indivíduos
de organizações. Há alguns fatores
nas organizações que fazem com
que a irracionalidade diminua, à
medida que elas crescem. As pessoas
têm de prestar contas das suas
ações, há uma série de
procedimentos a seguir. Porém, há
outros fatores que vão na direção
oposta dentro das empresas. É
o “pensamento de grupo”, por
exemplo. Pense no que acontece
quando algumas pessoas esperam
18

que algo aconteça. Muitas vezes, elas
mudam o curso dos acontecimentos
para fazer com que essas coisas
aconteçam, de qualquer jeito,
simplesmente porque esperavam
que acontecessem. Além disso,
quando as organizações crescem,
as pessoas se comunicam muito
mais e a irracionalidade também
cresce junto com esses processos.
Certas organizações amam tanto
algo que elas criaram, que param
de prestar atenção ao que acontece
ao redor, às coisas que elas não
criaram. Isso pode gerar uma
série de consequências negativas,
obviamente. Elas perdem a noção do
que ocorre no mundo.
Grandes empresas possuem
centenas de pessoas inteligentes.
Elas deveriam aconselhar as
organizações a evitar decisões
ruins. Mas, dia após dia,
empresas enormes podem
cometer erros muito grandes.
Por quê?
Há muitas decisões sendo tomadas
com base em intuição, não em
informação. Imagine uma situação
em que há várias pessoas na sala. Elas
estão conversando e têm uma série
de convicções sobre como as coisas
funcionam. Elas não querem ver nada
além do que já sabem. Estão olhando

tudo apenas pelo lado positivo. O CEO
bem-sucedido está lá, tomou decisões
certas no passado, as pessoas confiam
nele e ele confia nas pessoas. O
clima é de confiança. O terreno está
preparado para que decisões ruins
sejam tomadas. A decisão, nesses
casos, está sendo baseada apenas em
dados do passado, não na situação do
presente.
Parte da crise mundial se deve
a avaliações erradas de preços
e de riscos. São erros que se
repetem muito ao longo dos
anos, mas não são evitados.
Por quê?
Esses são erros que vemos hoje,
não naquela época (em que as
avaliações sobre preços e riscos
estavam ocorrendo). É uma bolha.
As pessoas veem os preços das
casas delas subindo. Você vê outras
pessoas fazendo dinheiro e quer
fazer parte daquilo. Quando os
preços sobem, as pessoas querem
participar desse momento. É uma
tendência natural. Quando os
preços caem, as pessoas entram em
pânico e querem vender tudo.
É assim que nascem as bolhas. De
fato, as bolhas são muito fáceis
de criar. É incrível. Você mobiliza
20 pessoas, cria uma situação de
mercado e, rapidamente, surge

uma bolha. Isso é parte da natureza
humana. Há pessoas, como o
investidor Warren Buffett, que
entenderam isso muito bem e
passaram a agir no sentido oposto,
com base em dados, em informação.
E isso tem funcionado muito bem
para pessoas como ele.
Nos seus livros, o senhor explica
que os preços estão mais ligados
à memória do que ao valor real
dos produtos. O senhor poderia
explicar esse ponto?
Quando avaliamos o quanto estamos
dispostos a gastar em algo, pensamos
em qual é o valor daquilo. Mas isso
não é muito fácil. Como avaliamos
isso? Como avaliamos quanto prazer
o objeto ou a situação nos dá?
Portanto, decidir quanto algo vale,
avaliar o seu valor, é um exercício
muito difícil. O que nós fazemos,
então, é pensar em quanto pagamos
por aquilo antes. Assumimos que o
valor que pagamos antes é o valor
certo, a coisa correta a fazer. Isso
é fácil, e nós continuamos fazendo
isso. Você pensa, por exemplo, em
quanto gastou nas últimas férias
ou no carro, ou, ainda, em quanto
outras pessoas gastaram em uma
determinada casa. Isso se torna um
padrão de comparação no qual você
baseia suas decisões.
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“O corte de gastos, portanto, tem muito
apelo. Em geral, sempre parece uma
boa estratégia. Mas, de fato, onde estão
as evidências? Cortar por cortar não é a
solução.”
Devido à crise econômica, muitas
empresas e governos passaram
a adotar cortes profundos de
gastos e investimentos. Nos
seus livros, o senhor analisa os
riscos das soluções que parecem
simples, especialmente as que
parecem baratas. Os cortes de
gastos se enquadram na sua
análise?
O corte de gastos é um método
que tem sido aplicado para uma
série de diferentes situações. Porém,
aplicar esse método nem sempre
é uma boa ideia. Ele tem sido
utilizado em situações impróprias. A
mensagem é que vários problemas
têm sido criados por desperdício, e
é tempo de parar com isso. O corte
de gastos, portanto, tem muito
apelo. Em geral, sempre parece uma
boa estratégia. Mas, de fato, onde
estão as evidências? Esse método
vai permitir que a empresa atinja os
resultados que deseja? Cortar por
cortar não é a solução.
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Empresas como o Google e o
Facebook têm, ao mesmo tempo,
excelentes ambientes de trabalho
e grandes resultados financeiros.
É possível estabelecer uma
relação entre os dois?
Essa questão é simples. É sobre
motivação e cuidado. Quando você
tem pessoas que se sentem amadas,
elas tendem a amá-lo também. Existe
um conceito que se chama “contrato
completo” e “incompleto”. O contrato
completo é quando você pode
especificar exatamente o que quer que
outra pessoa faça e pode recompensála por andar no caminho esperado.
Porém, nesta época de economia
do conhecimento, é muito difícil
determinar exatamente o que se espera
de uma pessoa e o que você quer que
ela faça. Por isso, nós confiamos em
contratos incompletos. Nós esperamos
que as pessoas façam as coisas certas,
nós precisamos disso, mas é muito
difícil determinar exatamente o que
elas devem fazer, o que é a coisa certa

a fazer. Se pensarmos bem, é um
contrato semelhante a um casamento.
Você espera que a outra pessoa faça
as coisas certas. Vocês agem de tal
maneira que, juntos, as condições para
que façam as coisas certas surjam. Isso
leva a uma segunda questão: como
fazer com que as pessoas se importem?
O que nós já sabemos é que as pessoas
se importam não quando sabem que
estão sendo supervisionadas ou que
precisam fazer algo, mas quando
elas se sentem conectadas às outras,
fazendo parte daquilo no qual estão
trabalhando, que o trabalho é útil,
quando apreciam o que fazem e
quando há flexibilidade. É por isso que
essas empresas agem dessa maneira.
Isso permite que as pessoas passem
mais tempo no trabalho, se sintam
conectadas à empresa e se importem
com o trabalho.
É possível usar a irracionalidade a
favor da empresa?
Se pensarmos nos métodos do
Google e do Facebook, já temos
parte da resposta. Elas fazem com
que as pessoas se importem com
o trabalho para além do aspecto
financeiro. Essas empresas fazem com
que as pessoas se sintam motivadas,
se sintam parte da organização.
Fazem com que as pessoas queiram
ajudar outros da empresa. Elas

passam confiança às pessoas.
Muitas empresas pensam que as
pessoas só estão interessadas no
dinheiro. Não é verdade. Empresas
como o Google e o Facebook têm
compreendido a ampla variedade de
fatores que interessam às pessoas,
como satisfação pessoal e motivação.
Quanto mais o ambiente de trabalho
dá às pessoas, mais as pessoas
devolvem ao ambiente de trabalho.
Alguns analistas afirmam
que grandes empresas, pela
complexidade delas em si, são um
terreno fértil para a tomada de
decisões erradas. O que o senhor
acha disso?
Todos os negócios vivem de largas
doses de irracionalidade, não apenas
as grandes empresas. Grandes
organizações são menos ágeis e, por
isso, é complicado para elas mudarem
ou tentarem algo novo. Elas têm um
processo mais lento. Em empresas
pequenas, aprender coisas novas
é mais fácil e rápido. Elas podem
tentar coisas diferentes e testar o
que funciona e o que não funciona.
Eu não acho que a distinção seja
entre empresas racionais e irracionais.
Em muitos casos, os problemas
nas grandes empresas estão mais
relacionados à falta de confiança,
burocracia e perda de tempo.
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A transformação financeira
Três determinantes de uma
1. A criação do valor ao negócio
O melhor uso dos recursos financeiros
Toda organização enfrenta situações
que exigem novas ideias e novos
conhecimentos. Nesses momentos
críticos, o departamento de finanças
pode e deve liderar o caminho.
Indicamos aqui um quadro prático
de ações para a geração de valor ao
longo de todo o negócio.

Avaliação e modelagem financeira
Melhorar a modelagem financeira,
a análise financeira e outros
serviços de avaliação para apoiar
o desenvolvimento de planos de
negócios, decisões estratégicas de
investimento e de comunicação com
investidores.

Parceria de negócios
Criar e implementar estratégias para
ajudar o departamento de finanças
a apoiar os gerentes de negócios a
tomarem decisões que agreguem
valor à empresa

Planejamento estratégico
Alavancar os ciclos de planejamento e
gestão de desempenho para abordar
vários aspectos de risco estratégico.
Análise preditiva de projetos
Usar modelos analíticos para projetar
o desempenho futuro e as taxas de
sucesso.

“Para superar as oscilações tão frequentes do ambiente de negócios e
encontrar novos caminhos, as empresas precisam hoje incorporar uma
capacidade de rápida adaptação às mudanças. No atual ritmo da economia,
já não é mais possível determinar o começo e o final de uma onda de
transformação, mas sabe-se que é preciso lidar com ela.”
Juarez Lopes de Araújo, Presidente da Deloitte
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gestão de sucesso
Estratégia de informação
Desenvolver e implementar uma
estratégia global para a gestão
de dados e a disponibilidade de
informações de forma a melhorar o
processo decisório.
Estratégia de relação com
investidores
Criar planos para comunicar decisões,
desempenho e estratégias aos
investidores e demais públicos de
interesse.

Sustentabilidade
Integrar as iniciativas de
sustentabilidade e seus reportes com
a estratégia dos públicos de interesse.
Responder de maneira eficaz às
resoluções dos acionistas relacionadas
à sustentabilidade. Capitalizar
créditos tributários federais e
incentivos vinculados a iniciativas de
sustentabilidade.
Liderança e alinhamento entre
os envolvidos
Estabelecer um alinhamento entre
os líderes da organização para obter
apoio e efetivamente executar as
iniciativas de mudança na gestão.
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2. A implementação do sistema de finanças
O negócio lidera, a tecnologia o segue
É preciso muito mais do que
conhecimento tecnológico para
implementar sistemas financeiros
eficazes. Também é necessário
ter uma compreensão profunda
de todos os aspectos das funções
do departamento de finanças e
do próprio negócio. Os aspectos
relacionados a seguir indicam
caminhos para que os gestores
financeiros possam reduzir o risco e,
ao mesmo tempo, melhorar a eficácia
e a eficiência das demonstrações
financeiras e dos controles internos.
Sistemas financeiros
Avaliar os sistemas financeiros
existentes. Definir os requisitos para
os novos sistemas e selecionar os
sistemas apropriados de ERP.

Sistemas de riscos
Projetar e implementar uma
estratégia de sistemas de controle
que suporte e atenda a um
gerenciamento eficaz das áreas
operacionais, financeira e de
regulamentação de risco. Projetar
e implementar soluções de
segurança para proteger a
integridade da informação
financeira e impor controles.
Sistemas tributários
Garantir integração fiscal
durante a seleção, a concepção
e a implementação dos sistemas
financeiros. Incorporar a criticidade
de dados tributários e os reportes a
entidades jurídicas no projeto
do sistema.

“Chama a atenção o excesso de burocracia no nosso ambiente de negócios. Um
sistema ineficiente e complexo, com quase uma centena de tributos, resulta em uma
proporção muito alta de impostos em relação ao lucro das empresas. Isso dificulta
que iniciativa privada decida assumir a responsabilidade na solução desses dilemas.”
André Luis Rodrigues, diretor financeiro da JHSF e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos
de Finanças de São Paulo (IBEF – SP)
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Melhorias de processo
Definir e implementar melhorias
nos processos do departamento de
finanças para apoiar as iniciativas de
implementação de sistemas.
Limpeza de dados e informações
Definir o nível adequado de qualidade
e gerenciamento de dados para
atender às necessidades de negócios.
Elaborar e implementar programas de
gerenciamento de dados. Desenvolver
uma estratégia de governança da
informação e padrões relacionados.
Instituir melhorias de qualidade
na gestão de dados para apoiar a
implementação de sistemas eficazes.

Transição da força de
trabalho e aprendizagem
Desenvolver e implementar um
plano de transição da força de
trabalho no departamento de
finanças, bem como um plano de
gestão de mudanças, para manter a
continuidade dos negócios. Preparar
os funcionários para efetivamente
trabalhar no novo ambiente, por meio
da disseminação de informações,
ferramentas e treinamentos.
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Configuração da tributação
indireta
Avaliar os sistemas gerais de
impostos indiretos, seus processos
e procedimentos. Elaborar padrões
de dados fiscais para automatizar
cálculos de impostos, preparações de
restituições e relatórios de gestão.

Gestão dos impactos
Utilizar modelos analíticos para
diagnosticar riscos relacionados a
pessoas e barreiras de transformação
em potencial. Remover as barreiras
e melhorar os resultados de
transformação.

Implementação e gestão
de projetos
Gerenciar a implementação do
sistema. Desenvolver políticas e
procedimentos e definir papéis
e responsabilidades para uma
implementação eficaz.

Alinhamento tributário
Integrar o sistema fiscal ao EPR para
capturar os dados necessários a fim
de melhorar a eficiência global de
cumprimento das obrigações fiscais e
seus reportes. Aumentar a eficácia do
planejamento tributário e de defesa
de auditoria.

Modelo de entrega
Melhorar a gestão do projeto,
identificando lacunas em talentos
e ferramentas para efetivamente
construir e executar projetos
recém-implementados.

Tributação da cadeia de
suprimentos
Projetar e implementar uma
estratégia fiscal eficiente para a
cadeia de suprimentos, juntamente
com a implementação de sistemas.

“A turbulência, que vem acompanhada de caos, riscos e incertezas, é
agora a nova condição normal das indústrias, dos mercados e das empresas.”
Philip Kother e John A. Caslione
“Chaotics: The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence”
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Racionalização de controles
Avaliar o estado atual dos controles
internos e implementar melhorias.
Identificar oportunidades que
diminuam os riscos, reduzam custos e
aprimorem os processos relacionados
à área de finanças.
Tesouraria
Projetar e implementar tecnologias
para automatizar processos de
tesouraria e promover a gestão eficaz
de caixa e de análise de risco.

Sistema de avaliação
Implementar teste de sistema para
verificar a precisão dos dados para
apoiar avaliações.
Gestão de sistemas aplicados
Fornecer, pós-implementação,
serviços de gestão de sistemas
aplicados.

Fechamento contábil
Projetar e implementar sistemas
financeiros, softwares e controles
que apoiem o fechamento contábil,
a consolidação e os processos de
reporte para reduzir os riscos e as
ineficiências nas demonstrações
financeiras.
Gestão de ativos fixos
Avaliar e melhorar os sistemas e
processos de gestão de ativos fixos
e aprimorar a avaliação de ativos
fixos próprios e da concorrência.
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3. O talento e a organização financeira
A redefinição da base para o crescimento
Muitos líderes financeiros estão
descobrindo que os modelos
operacionais que serviram durante
muito tempo às suas organizações
não são mais sustentáveis, e que
uma transformação é necessária
para apoiar o seu crescimento
futuro. É preciso avaliar as opções
e implementar mudanças que
aumentem a produtividade e a
eficiência de sua equipe.
Revisão do modelo operacional
Determinar o modelo operacional
mais adequado de forma a sustentar
a estratégia da organização
financeira.

Prestação interna de serviços
Projetar uma organização financeira
mais eficaz e eficiente. Avaliar
práticas que possam melhorar o
desempenho, tais como processos
de consolidação contábil, sistemas
e organização em um centro de
serviços compartilhados.
Planejamento e análise de talentos
Projetar e implementar estratégias
de gestão de talentos, usando a
elaboração de cenários e análises
preditivas e desenvolvendo um plano
de carreira. Preparar um plano de
transições e mudanças para a equipe
de finanças de forma a manter
a continuidade dos negócios em
um novo ambiente, transmitindo
informação, ferramentas e treinamento.

“A velocidade com que o Brasil conseguirá desenvolver seu ambiente de
negócios dependerá do aprimoramento contínuo da formação profissional
dos executivos que tomam decisões nas empresas, do fortalecimento da
governança das organizações e da adoção das melhores práticas corporativas.”
José Carlos Monteiro, líder do escritório do Rio de Janeiro da Deloitte e presidente do Instituto Brasileiro
de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (IBEF – Rio)
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Liderança e sucessão
Realizar avaliações de performance,
criar estratégias de desenvolvimento
de liderança e efetivar planos de
sucessão.
Gestão de desempenho
Desenvolver e implementar
programas de gestão de performance
para melhorar o desempenho
individual frente a competências
definidas.
Obrigações fiscais
Criar processos de cumprimento
das obrigações fiscais e de seus
respectivos relatórios. Avaliar as
oportunidades de migração dos
processos fiscais para um centro de
serviços compartilhados.
Preços de transferência
Conduzir análises econômicas e
criar relatórios de que suportem
a definição das margens e as
valorização das transações
intercompany.

Transações intercompany
Analisar as condições de desequilíbrio
e de ineficiência, visando a
redução da complexidade de
contas relacionadas a transações
intercompany e o apoio a soluções de
melhorias de processos.
Segurança e privacidade
Fornecer recomendações a eventuais
ameaças à segurança e à privacidade
associadas ao modelo operacional.
Tesouraria
Alinhar a estratégia de tesouraria
com o modelo operacional. Apoiar
melhorias nos processos e nas
tecnologias de tesouraria.
Avaliação de ativos
Conduzir avaliação das entidades
legais e de seus ativos de forma
a apoiar a criação de um centro
de serviços compartilhados ou a
necessidade por uma reestruturação
societária.
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A função financeira na América
Uma pesquisa sobre o desempe
Como uma região de crescimento
econômico acima da média mundial
e com um número crescente de
companhias multinacionais, a
América Latina foi alvo de um estudo
da Deloitte realizado em 2012, que
envolveu 51 empresas que atuam
na região. Ao debruçar-se sobre o
desempenho dessas companhas, foi
possível identificar grandes desafios e
oportunidades para seus CFOs.
A América Latina é, muitas vezes,
vista como uma região homogênea,
mas é possível observar que as
diferenças entre os países e as
particularidades entre operações
locais e multinacionais podem criar
um cenário bastante desafiador, com
oportunidades de melhorias.

A maior dificuldade apontada pelos
CFOs está na redução dos custos das
funções financeiras em relação ao
faturamento da empresa, sem perder
qualidade e agilidade nos processos.
O estudo identificou que, para
cada US$ 1 bilhão em receita, as
organizações podem economizar
cerca de US$ 3,8 milhões (3,8%),
se monitorarem adequadamente
seus processos e operações e ainda
adotarem um programa estruturado
de redução de custos.
Destaques da pesquisa
As divisões latino-americanas de
empresas multinacionais apresentam
um custo total 16% maior que as
companhias locais. As multinacionais
na região acabam tendo o ônus
de gerar 48% mais reportes para
suas matrizes do que as empresas
localizadas nos Estados Unidos.

“A indústria nacional só conseguirá atingir suas metas de competitividade por
meio da eficiência e da produtividade, e isso passa necessariamente por um
tema relevante, que é a inovação.”
José Othon de Almeida, sócio-líder do CFO Program da Deloitte
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Latina
nho das empresas da região
A distribuição dos custos nas
estruturas das multinacionais e das
empresas locais é bastante diferente.
As multinacionais que operam
na região apresentam metade do
número de empregados alocados
na área financeira, mas os custos
com mão de obra são 75% maiores.
Elas ainda apresentam um volume
de terceirização de serviços 72%
maior e gastam três vezes mais com
tecnologia para gestão financeira.
Principais descobertas sobre
o desempenho das funções
financeiras na América Latina
1. Custo total da área de finanças
Na América Latina há uma grande
variação no custo total da área de
finanças. As funções financeiras locais
geralmente têm níveis mais elevados
de pessoal, mas encargos trabalhistas
mais baixos, levando a um menor
custo total em relação às empresas
norte-americanas.

2. Alocação de pessoal
A América Latina aloca mais
pessoal em atividades transacionais,
com menor valor agregado, e
proporcionalmente menos pessoal em
atividades de gestão de performance,
que apresentam um maior valor.
3. Uso de tecnologia
Utilização de tecnologia avançada
impulsiona custos mais baixos na
América Latina devido à diminuição
do número de pessoas necessárias
às funções financeiras.
4. “A complexidade auto-induzida”
Maior número de controles-chave
e lançamentos contábeis na
América Latina leva a uma
maior complexidade, bem como
maiores custos, que empresas
norte-americanas.
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5. Variação entre países
Entre os países da América Latina
há uma variação notável na estrutura
de custos, níveis de pessoal e as
taxas de trabalho.
6. Economias de escala
Conforme as empresas na América
Latina ampliam suas operações,
as economias de escala ganham
visibilidade. Dessa forma, grandes
empresas cada vez mais têm custos
de finanças proporcionalmente
menores por percentual do
faturamento.
7. Multinacionais versus locais
Organizações multinacionais que
operam na América Latina têm custos
financeiros mais elevados do que as
empresas que têm sua sede principal
na região.

Visão geral do Brasil no estudo
A pesquisa realizada pela Deloitte
aponta que o Brasil tem o maior
custo em relação ao faturamento
das empresas de toda a América
Latina. O índice de 1,68% registrado
pelo País é duas vezes maior que o
apresentado pelo Chile (0,85%, o
menor da região).
O custo de mão de obra representa
de 66% a 80% do gasto total com
as funções financeiras. O Brasil
apresenta a menor alocação de
empregados da região – média de
156 profissionais por US$ 1 bilhão de
faturamento. Entretanto, os custos
da mão de obra brasileira (uma
média de US$ 94.631) são de duas
a três vezes maiores que no México
e na Argentina, respectivamente
US$ 40.836 e US$ 33.810.

“O Brasil vem se consolidando, ao longo dos últimos dez anos, como o
centro de negócios da América do Sul, o que fez aumentar muito a demanda
por oportunidades de terceirização de serviços nas subsidiárias de grandes
empresas globais.”
Luiz Fernandes Costa, sócio-líder da área de Outsourcing da Deloitte
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Embora o gasto com mão de obra
na Argentina seja 64% menor que o
brasileiro, o custo total das funções
financeiras é apenas 14% menor que
o do Brasil. Isso ocorre, principalmente,
devido ao alto número de
empregados utilizados pelas

empresas argentinas, que chega a ser
74% maior que o do Brasil. O Chile, por
sua vez, aloca um número relativamente
menor de pessoas e, mesmo com gastos
com mão de obra 26% superiores aos
da Argentina, apresenta as funções
financeiras com o menor custo total.

Raio-x dos indicadores financeiros na América Latina
Custos financeiros em relação às
receitas* das empresas (em %)

Profissionais necessários para
conduzir as obrigações financeiras*
(em número de pessoas)
271

1,68
1,44

231

1,08
156

160

Chile

México

0,85

Chile

México Argentina

Brasil

Argentina

Brasil

* Para cada US$ 1 bilhão faturado pelas organizações participantes do estudo
Fonte: “Understanding performances and drivers of the finance function in Latin America” (Deloitte, 2012)
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A função financeira como
parceira de negócios
A incorporação da função financeira
como uma parceira de negócios
é uma iniciativa importante que
as empresas podem adotar para
transformar dados, reconciliações e
relatórios em ferramentas de geração
de valor para a empresa.
Quando esse processo é otimizado
junto a uma equipe com
conhecimento específico sobre
finanças, a companhia tem mais uma
importante fonte de informações
para uma tomada de decisão precisa,
focando no que é mais estratégico
em sua gestão financeira.
Em recente pesquisa realizada pela
Deloitte junto a líderes financeiros de
grandes empresas, mais da metade
desses profissionais declarou estar
envolvida em todos os aspectos do

planejamento estratégico e gestão
de desempenho do negócio – sendo
que 17% deles estão conduzindo o
processo.
Isso quer dizer que o departamento
financeiro se torna cada vez mais
focado no negócio. Entretanto, o
espaço do engajamento estratégico
ainda é pequeno, bem como os seus
resultados – 19% atingiram um forte
nível de engajamento e 43% falharam
em obter um bom nível de apoio aos
negócios.
O trabalho diário é outro fator de
absorção dos diretores financeiros.
Dois terços dos entrevistados gastam
menos de 30% de seu tempo como
“parceiros dos negócios”, e 45%
revelam ainda não ter um controle
total da eficiência da contabilidade
tradicional, reduzindo a capacidade
de focar na estratégia do negócio.

“Nos últimos anos, a palavra de ordem era transparência. A partir de agora, o
que se busca é maior qualidade das informações.”
Bruce Mescher, sócio-líder da área de Global IFRS and Offerings Services (GIOS) da Deloitte
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No que depender das aspirações
dos executivos entrevistados, a
perspectiva para esse cenário é
otimista. Nos próximos três anos,
83% deles pretendem melhorar
suas atividades como parceiros
de negócios, visando uma melhor
tomada de decisão baseada em
dados, melhor implementação de
iniciativas estratégicas e melhor
desempenho financeiro para a
organização. Se 32% ainda não
têm uma abordagem coordenada
para parceria em negócios, 40%
começaram a definir melhor papéis
para a parceria em negócios alinhados
com a estrutura organizacional.
Os participantes da pesquisa têm uma
visão crítica sobre as suas habilidades.
Dos entrevistados, 31% avaliam
que não possuem as capacidades
necessárias dentro de sua função
financeira para atuar como
parceiros de negócios. Perspicácia
comercial, tomada de decisão,
negociação, influência e pensamento
estratégico estão entre os desafios

mais lembrados. Mais uma vez, o
panorama se mostra otimista quando
51% declaram ter começado a
identificar direcionadores de valor
e indicadores de performance para
uma atuação mais estratégica e 42%
afirmam que passaram a melhorar
a eficiência e a funcionalidade dos
sistemas de gestão de desempenho.
O desafio da transmissão da
informação passa pela cultura
organizacional: 57% das empresas
veem como uma barreira quando os
sistemas financeiros inibem o acesso
aos dados necessários. Apenas 5%
das companhias têm as ferramentas
que permitem a análise dos dados;
67% das empresas pesquisadas
ainda estão usando ferramentas
básicas de reporte apoiadas em
planilhas off-line – e é surpreendente
que 88% dessas empresas tenham
uma receita de mais de € 3 bilhões.
Porém, 57% começaram a melhorar
a qualidade e a disponibilidade de
dados e informações-chave para os
negócios.
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O fechamento contábil

Muitas empresas estão utilizando
os chamados “softwares sociais
de negócios” para fortalecer as
conexões com funcionários, clientes
e vendedores. Ferramentas como
microblogs, wikis, redes sociais
internas e fóruns de discussão
também ajudam os CFOs a melhorar
a performance.
O processo de fechamento contábil
é um bom exemplo de como
os softwares ou ferramentas de
colaboração social de negócios,
enquanto tecnologia que facilita o
registro, a organização, a recuperação
de informações, a comunicação e a
construção social do conhecimento,
podem impulsionar melhorias no
processo de negócios e na tomada
de decisões financeiras, tornando
o fechamento mais transparente,
eficiente, replicável e defensável.

Integração de ferramentas sociais
aos negócios
A seguir, estão passos que os
CFOs – em conjunto com os Chief
Information Officers – podem seguir
para integrar ferramentas sociais de
negócios no fechamento do exercício:
Identificar a oportunidade de
negócio
Tornar o processo mais transparente,
replicável e rastreável pode melhorar
a produtividade, a eficiência e o
tempo de fechamento.
Mapear o público correto
Adotar um processo técnico para
identificar de forma precisa os
principais envolvidos no processo
de forma a acompanhar de perto o
andamento das atividades.

“O Brasil está acompanhando uma tendência mundial ao buscar uma
transparência cada vez maior para as demonstrações financeiras das empresas.
Ao adotar essa cultura da credibilidade, o País tende a se fortalecer e ganhar
competitividade no cenário global.”
José Domingos do Prado, sócio-líder da área de Auditoria da Deloitte
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Identificar oportunidades de
melhoria pelo software colaborativo
Restrições operacionais podem ser
de ordem técnica ou de aplicabilidade
junto à equipe. O software social
pode ajudar a atenuar essas
restrições, mas é importante
identificá-las e levá-las em
consideração quando selecionar
as ferramentas.
Selecionar as ferramentas sociais
adequadas
Apesar de muitas das funcionalidades
do software social serem relevantes,
manter a memória institucional e
reunir conhecimentos dispersos
são reconhecidamente as mais
importantes para o processo de
fechamento contábil. É preciso
trabalhar com o CIO para identificar
essas opções e selecionar as
ferramentas de software social que
atendam a esses critérios.

Incentivar a equipe de finanças
a participar
Incentivar a equipe a fazer pleno
uso das ferramentas sociais, sendo
inclusive capaz de demonstrar como
isso a ajuda a trabalhar de forma mais
eficiente.
Construir, implementar, testar,
ajustar e reproduzir
Socializar o esforço de fechamento
requer a integração de pessoas,
processos e tecnologias. Os novos
processos devem ser continuamente
revistos para a promoção de
melhorias.
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Teste de performance

Avalie a qualidade e o desempenho da sua função financeira
Indique o quanto você concorda com cada uma das sentenças abaixo:

(sendo “1” como indicativo da mais baixa concordância e “5” da mais alta concordância)

Nós produzimos demonstrações financeiras livres de erros e temos uma rotina adequada.
Nossos controles atendem aos requisitos de conformidade e também parecem sensíveis da perspectiva
do risco de negócios.
Nosso modelo operacional de finanças oferece um bom equilíbrio entre centralização e alinhamento
dos negócios.
O nosso atual nível de investimento em finanças está de acordo com as definições estratégicas e do
orçamento.
Clientes internos valorizam o apoio fornecido pela área de finanças ao processo decisório. O
departamento claramente faz a diferença.
Discussões gerenciais sobre desempenho focam sobre o que fazer, e não em como os números foram
preparados.
O tempo gasto no planejamento anual é compatível com o valor percebido.
Nosso processo de previsão funciona. Surpresas são raras.
O departamento de finanças é capaz de oferecer uma imagem clara sobre como o desempenho interno
pode afetar o valor da empresa.
O departamento de finanças – incluindo as áreas de impostos e tesouraria – tem um lugar à mesa
executiva para as decisões importantes (mesmo decisões que não sejam estritamente financeiras).
Temos uma estratégia clara de quem queremos contratar em nossa área financeira e que trabalhos são
os mais críticos para atingirmos os nossos objetivos.
Nós temos uma estratégia clara para a identificação, colocação e desenvolvimento de líderes
financeiros.
Nossa estratégia de sistemas de finanças fornece uma estrutura apropriada para apoiar os nossos
processos financeiros.
Posições de liderança de negócios são frequentemente ocupadas por pessoas que trabalharam
em finanças em algum momento de suas carreiras.
Sabemos quem são os nossos melhores talentos, e não estamos perdendo um número significativo
deles.
Total
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Interpretando a sua pontuação:
≥ 61: Você tem uma organização
financeira de alto desempenho.
Considere os aspectos críticos
para entender sobre as maiores
dificuldades enfrentadas pelos seus
colegas.
40-60: Você está indo bem, mas
poderia estar fazendo ainda melhor.
Faça uma reflexão sobre onde você
pode melhorar.
≤ 39: Você vai precisar se esforçar
para realizar grandes mudanças na
sua gestão financeira!
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As soluções de Finance
Transformation da Deloitte
Como uma empresa de serviços
profissionais completos e reconhecida
como líder de mercado, a Deloitte
oferece uma gama de soluções para
contribuir com os líderes financeiros a
lidar com as questões mais complexas
de sua função, garantindo a
eficiência e o retorno de valor
aos acionistas.

Diferenciais da Deloitte
Liderança de mercado
••A Deloitte é a líder de mercado
em Transformação Financeira,
reconhecida por institutos como
Kennedy Consulting Research e
Gartner.
••Mais de 65% das maiores
empresas listadas pela revista
Fortune 500 utilizaram serviços
de Transformação Financeira da
Deloitte.
Amplitude e profundidade
••Nossa reconhecida experiência
em Transformação Financeira junto
às maiores empresas de diferentes
segmentos nos confere uma
posição única para a entrega de
soluções de ponta.
••Oferecemos uma forte abordagem
multidisciplinar, que abrange
a estratégia, a organização,
os processos e as tecnologias
referentes à área de finanças.

“Não há dúvidas de que as complexidades fiscal e regulatória fazem com
que seja necessário criar estruturas e processos, mas as empresas precisam
se perguntar até que ponto não estão ajudando a ampliar ainda mais esses
processos em virtude de ineficiências.”
Celso Kassab, sócio-líder das soluções de Finance Transformation da Deloitte
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Os melhores talentos
••Nossos profissionais têm experiência
como conselheiros dos executivos
de finanças.
••Nossos profissionais entendem as
interdependências que existem
entre as funções das finanças e
as unidades de negócios, assim
como as mais complexas questões
regulatórias atuais.
Eminência
••Nosso compromisso com os clientes
incluem acesso à nossa oportuna
e valiosa eminência relacionada às
questões enfrentadas pelos CFOs e
organizações financeiras.
••Nós ativamente compartilhamos
nossa experiência com a
comunidade financeira por meio de
estudos, pesquisas e fóruns, com
o objetivo de manter os executivos
atualizados com as mais recentes
questões do mercado (veja na
página seguinte).

Nosso apoio ao CFO em todos
os seus desafios de negócios
A Deloitte, por meio de sua equipe
de especialistas, oferece aos clientes
soluções completas e integradas que
auxiliam os CFOs a exercer todos os
seus papéis.
São soluções que promovem uma
melhoria efetiva do desempenho
da área, apoiando o processo de
transformação financeira de forma
simultânea ao aprimoramento das
operações de rotina e assegurando
à organização que o departamento
continue a desempenhar seu papel
fundamental de gerenciamento
financeiro e amplie sua contribuição
para o negócio.
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Conteúdos da Deloitte
para decisores
As publicações produzidas pela
Deloitte abordam os mais atuais
e importantes temas relativos ao
mundo dos negócios.

Mundo Corporativo
Revista trimestral que traz
reportagens, artigos e entrevistas
com grandes expoentes
do pensamento econômico
e de negócios.
Peça sua assinatura pelo e-mail
comunicacao@deloitte.com

Acesse nosso site ou nossa biblioteca
no iPad para conhecer estudos
setoriais e sobre práticas de negócios,
pesquisas primárias, livros com
artigos, guias técnicos e portais
de informação que irão contribuir
com as suas estratégias e tomadas
de decisões.
www.deloitte.com.br
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A Deloitte também está
nas redes sociais:
linkedin.com/company/deloitte-brasil
twitter.com/deloitteBR
facebook.com/deloittebrasil
youtube.com/deloitte

O nosso CFO Program
Faça parte dessa rede
de líderes empresariais
A Deloitte desenvolve em âmbito
global o CFO Program, um programa
de relacionamento e eminência com
executivos financeiros que visa o
desenvolvimento de conteúdos de
profundidade e o oferecimento de
uma gama completa de serviços.
O programa envolve a realização
de estudos, pesquisas e fóruns, que
visam aproximar cada vez mais as
soluções oferecidas pela Deloitte da
visão e das necessidades dos CFOs.

O CFO Program reúne as habilidades
que a Deloitte possui em todas as
suas áreas de atuação para oferecer
novas abordagens e serviços que
ajudem os CFOs a lidar com a
crescente complexidade de seu
papel, trazendo mais valor para
sua organização e se adaptando
estrategicamente às mudanças de
mercado.
Os executivos financeiros do
Brasil podem contar com o time
multidisciplinar e a estrutura de
serviços da Deloitte em todo mundo
para ter acesso às tendências e
às melhores práticas da gestão
financeira.
Para mais informações e conteúdos
(publicações, estudos e podcasts)
sobre o Programa, contate::
cfoprogrambrasil@deloitte.com
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