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Perfil das empresas
Receita líquida anual
Abaixo de R$ 100 mi

24%

R$ 100 mi a R$ 300 mi

14%

R$ 300 mi a R$ 500 mi

15%

R$ 500 mi a R$ 1 bi

CFO Survey 2018

25%

Acima de R$ 1 bi

22%

País de origem da empresa
Europa

18%

EUA

Ásia
5%

22%
Outros
5%

Brasil

50%
Quem são e o que pensam os
executivos de finanças do Brasil

Indústria em que atua
Manufatura

20%

Infraestrutura e transporte

17%

Serviços profissionais

15%

Bens de consumo e varejo

12%

Tecnologia

12%

Agronegócio

8%

Farmacêutica e saúde

7%

Serviços financeiros
Telecomunicações e mídia

6%
3%
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Perfil do executivo de finanças

Perspectivas de negócios

Posição atual (título)

Papel do CFO nas decisões estratégicas
CFO

54%

Diretor financeiro

50%

Quais indicadores acompanhar

23%

Diretor administrativo financeiro

Onde reduzir custos

6%

Quais negócios crescer ou diminuir

VP de finanças

5%

Onde investir em inovação

22%

Como competir (qualidade x preço)

20%

Outros

3%

Posição anterior à promoção
30%

Gerente financeiro

Quais clientes ou mercados atender

10%

4%

Gerente de administrativo financeiro

4%
2%

Auditor (interno ou externo)

2%

-37%

44%

63%

Novos produtos e serviços

56%

Produtos e serviços atuais

-67%

58%

Decidir a estratégia

Influenciar a decisão

Implantar as decisões

Prover info e análises

33%
Crescimento orgânico

-34%

66%

Perspectivas para a economia

#3 Compliance tributário e incentivos fiscais
#4 Robótica e Inteligência Artificial em finanças

75%

62%

65%

CFOs estão mais
otimistas com o
desempenho da
empresa no
próximo ano

Acreditam que a
economia
brasileira estará
melhor no
próximo ano

Percebem as
empresas brasileiras
atualmente com
valor subavaliado

#5 Governança corporativa e compliance
#6 Otimização de caixa e capital de giro
#7 Fusões e aquisições

3%

#8 Futuro de finanças
#9 Precificação e rentabilidade

Como aconteceu a promoção a CFO

#10 Planejamento e orçamento assertivos

Na empresa em que já atuava

50%

Na própria empresa (outro negócio)

7%

Na própria empresa (outra geografia)

6%

Em outra empresa do mercado

Maiores riscos ao negócio hoje

Adoção de tecnologias emergentes

Recessão econômica

37%

Dedicação de tempo (4 Faces do CFO)

25%

Controlador

Estrategista

Operador

22%

Buscar eficiência
nos processos de
finanças

Alterações na política tributária
Volatilidade da taxa cambial
Burocracia generalizada
Outros riscos

Visualização

14%

Incerteza jurídica e regulatória
Fornecer a visão de
finanças nas decisões
estratégicas

Cloud

18%

Incerteza no cenário político

28%

Geografias atuais

#2 Estratégia corporativa

3%

Gerente de contabilidade

Garantir as transações de
finanças e a precisão dos
números

Novas geografias

53%

#1 Eficiência nos processos de finanças

6%

Superintendente de finanças

25%

57%

11%

Diretor financeiro

Atuar como parceiro
das demais áreas de
negócio

-43%

49%

10 principais interesses no momento

13%

Diretor (outras áreas de negócio)

Catalisador

Preservar o capital

22%

CFO (já atuava na posição)

Outras posições em finanças

16%

Investir o capital

Crescimento inorgânico

Controller

Gerente finanças corporativas

Quais segmentos de indústrias atuar

26%

49%

28%

Reduzir custos

-74%

32%

33%

Superintendente de finanças

Crescer a receita

37%

46%

Onde investir ou desinvestir

9%

Prioridade para os próximos 12 meses

27%
11%

38%

Analytics Avançado

13%

In-memory

9%
8%

29%
13%

Robótica (RPA)

24%

Blockchain

16%

Inteligência Artificial

50%

15%

16%

16%

18%
26%

16%
26%

27%

32%

17%
15%

41%

35%
62%

22%

7%

8%
16%

59%

8%
30%

Já amplamente utilizada
Avaliando a utilização
Desconheço a tecnologia

Utilizada, mas em poucas áreas
Sem previsão de uso

