
A nova cara do CFO 
 
Um estudo feito pela IBM Consulting e a AméricaEconomia mostra que hoje em dia as funções dos 
diretores financeiros das empresas vão muito além da tesouraria. E descreve um grupo de 
executivos cuja gestão se destaca entre as companhias da América Latina. 
 
O que passa pela cabeça do diretor financeiro de sua empresa? Se ele é um profissional que 
acompanha as novas tendências, possivelmente hoje está com muito mais atribuições que há 
alguns anos. É que as novas normas, a necessidade cada vez maior de cortar custos e 
especialmente a exigência de usar ferramentas financeiras para criar novas oportunidades de 
negócios estão mudando radicalmente a função daquele profissional que até há uns anos se 
limitava ao seu escritório, a revisar contabilidades e a cuidar da tesouraria da empresa.  
 
Hoje, o diretor financeiro deve visitar fornecedores, participar dos comitês executivos, fazer parte 
da elaboração da estratégia da companhia e tomar decisões de investimento em tecnologia. A voz 
do chefe de finanças das companhias latino-americanas não apenas passou a ser mais escutada 
no momento de definir a estratégia das empresas e de tomar grandes decisões de negócios. 
Também passaram para seu controle áreas como tecnologia da informação (TI) e administração 
da folha de pagamento.  
 
Estas são algumas das conclusões de um estudo conjunto da consultoria IBM Consulting e da 
AméricaEconomia, na qual se compilou ampla informação sobre a gestão financeira das empresas 
latino-americanas. Isto permitiu conhecer algumas das grandes tendências que atravessam os 
departamentos de finanças das empresas latino-americanas e também saber o tempo que esses 
executivos passam dedicados a reduzir custos e a outras funções, assim como o custo pessoal 
necessário para cumprir seus objetivos. Os diretores financeiros mais destacados foram escolhidos 
por um grupo de especialistas a partir das respostas entregues por cada empresa. Esses jurados 
analisaram os casos sem saber de que companhia se tratava, para escolher os melhores diretores 
financeiros. 
 
Uma das primeiras conclusões deste trabalho é de que há muito de verdade no velho clichê de 
que o Brasil é a melhor escola de finanças do mundo. Claro, a volatilidade, o excessivo custo do 
capital, além da dimensão e complexidade do mercado, obrigam os diretores financeiros que 
trabalham no País a encontrar estratégias criativas e sofisticadas para construir histórias de 
sucesso empresarial. E, de fato, há muitas histórias de sucesso. Tantas que, das seis empresas 
destacadas pelo estudo da IBM e da AméricaEconomia, quatro são brasileiras: a companhia de 
alimentos Perdigão, a emergente Gol Linhas Aéreas, a siderúrgica V&M do Brasil e a Aracruz 
Celulose, a maior empresa do seu ramo no mundo. A estas se somam a siderúrgica argentina 
Tenaris e a rede de supermercados Wal-Mart do México.  
 
O Diretor financeiro ideal 
 
O que todos esses diretores financeiros têm em comum? O atributo mais importante é o de ser e 
perceber-se como um promotor do crescimento rentável das companhias nas quais trabalham. 
Nos casos destacados, os diretores financeiros passam grande parte do tempo analisando 
oportunidades de expansão e pressionando para que sejam rentáveis. Há um cuidado especial do 
diretor financeiro para que os novos investimentos estejam vinculados às atividades estratégicas 
da companhia. Tanto que a IBM Consulting cunhou um novo significado para a sigla CFO (que 
corresponde ao nome do cargo em inglês, chief executive officer): Chief Focus Officer, o executivo 
encarregado de manter o foco da empresa, de maneira a assegurar um crescimento que não 
sacrifique o desempenho.  
 
 
 



Além disso, nos casos destacados, os diretores financeiros são propulsores de melhorias em 
processos e de eficiências nas plataformas tecnológicas, e buscam criar valor por meio de 
operações tão distintas como fusões e aquisições, a descoberta de novos mercados e a negociação 
com fornecedores de diferentes tipos.  
 
Os principais pontos em comum entre os diretores financeiros destacados são os seguintes:  
 
• Forte protagonismo no crescimento rentável do negócio: Cinco dos seis diretores financeiros 
eleitos mostraram um crescimento da receita líquida entre 17% e 56%. Em todos os casos, com 
um aumento da rentabilidade. 
 
• Melhoras em processos e tecnologias: Em todos os casos houve forte redução de plataformas 
tecnológicas, uso de software de gestão, simplificação e padronização de processos. 
 
• Novas fontes de valor: Em todos os casos, os diretores financeiros têm se destacado por 
agregar valor ao negócio em temas como fusões e aquisições, novos mercados, novos canais e 
fidelização de clientes.  
 
• Também mostraram um desempenho excepcional em identificar/avaliar oportunidades de 
negócios e negociar com terceiros (bancos, fornecedores de tecnologia, prestadores de serviços 
terceirizados). 
 
• Envolvem-se fortemente nas decisões de tecnologia: Formulação de estratégia de TI, avaliação 
de benefícios, análises de Total Cost of Ownership (TCO) da tecnologia e terceirização de infra-
estrutura e aplicações. 
 
• Mais tarefas: Cinco dos seis premiados mostraram um alcance funcional muito amplo. A partir 
da análise de rentabilidade/valor, planejamento, gestão de desempenho, contabilidade, 
informação financeira, relação com os investidores, gestão de contas a pagar, tesouraria, ativos 
fixos, contabilidade de projetos, gestão de impostos, gestão de riscos, gestão de outsourcing, 
folha de pagamentos, administração de pessoal, gestão de terceirização, compras, legislação e 
tecnologia da informação. 
 
• Diminuição de tempos: Cinco dos seis diretores financeiros mostraram-se eficientes em temas 
como o tempo que leva o fechamento contábil mensal (dois a seis dias), o tempo de preparação 
de orçamento anual e a rapidez da cobrança.  
 
• Melhor controle: Todos avançam rapidamente em melhorar seus modelos e sistemas para o 
controle interno. Estão abandonando os controles manuais e os "check lists" para integrar os 
controles nos processos e na tecnologia. 
 
Contas gerais 
 
Os casos destacados não são os únicos que podem mostrar conquistas na gestão financeira. De 
fato, em termos de eficiência, os diretores financeiros latino-americanos mostram bons 
resultados. Quase 50% de todos os executivos entrevistados indicaram que o custo de sua área 
está abaixo de 1% da receita líquida de suas empresas, o que é menos que a média mundial. 
Também se pode ver no número de empregados: em média, as empresas latino-americanas têm 
104 empregados na área de finanças por US$ 1 bilhão de receita líquida. A média em nível 
mundial está um pouco abaixo: 97 empregados. 
 
Outro ponto ressaltado pelo estudo é que os diretores financeiros gastam grande parte de seus 
recursos, 69%, em processamento de transações e atividades de controle. Não obstante, esperam 
diminuir este porcentual para 55% em dois anos, de maneira que possam dedicar mais tempo e 
energia em fazer crescer suas empresas. 



 
Não é só isso. Metade dos diretores financeiros analisados têm sob sua responsabilidade a área de 
tecnologia da informação. E um porcentual crescente, atualmente 20%, dos diretores financeiros 
tem sob sua responsabilidade as áreas de administração de pessoal e folha de pagamentos.  
 
Para o futuro, a visão dos diretores financeiros é de que as estratégias de crescimento consumirão 
mais de seu esforço e energia, como também os programas de redução de custos e melhoria 
contínua da função financeira e da TI da companhia, reduzindo custos e incorporando conceitos 
como serviços compartilhados, outsourcing e outros modelos. Sem deixar de lado sua atenção ao 
controle e cumprimento das normas financeiras (cada vez mais e mais complexas), além da 
supervisão do risco financeiro da empresa. Quer dizer, a cabeça do diretor financeiro continuará 
muito longe dos livros contábeis e da velha caixa forte.  
  
Manfred Ernst Leyerer, da V&M 
Gestão Estratégica  
 
O alemão Ernst Leyerer aprendeu na prática o significado da expressão que diz que o Brasil não é 
um lugar para principiantes. Em 1990 ele deixou a Mannesmann, em Dusseldorf, para ser o 
gerente financeiro da empresa em Minas Gerais. Nos cinco anos em que passou no Brasil, ele 
aprendeu a falar português e, mais importante, aprendeu lições de economia que não se ensinam 
na universidade. "As quatro trocas de moeda que ocorreram nessa época, os vários pacotes 
econômicos e uma inflação que chegou a 50% ao mês foram uma grande escola para um diretor 
financeiro", recorda o executivo. 
 
Essa experiência anterior com as particularidades do mercado brasileiro o fizeram voltar em 2000, 
quando a V&M, joint venture entre a francesa Vallourec e a alemã Mannesmann, começou a 
funcionar no País. Para levar adiante a gestão financeira da siderúrgica, responsável pelo 
atendimento de 95% da demanda do mercado nacional de tubos de aço sem costura, Leyerer 
defende a integração de sua área com outros setores da companhia, como informática e recursos 
humanos. "Somente assim podemos participar da estratégia da empresa, não ficar por trás dela", 
diz Leyerer.  
 
Algumas características que refletem sua gestão na V&M são a representação dos funcionários nos 
assuntos da siderúrgica — "é a melhor maneira de chegar a boas decisões", afirma —, e trabalhar 
considerando toda operação financeira como uma oportunidade de ganhar eficiência. "Isso 
significa ampliar a função do setor, ou seja, abraçar a filosofia de aproveitar tudo." Desse quebra-
cabeças faz parte, por exemplo, o pagamento de ICMS com a compra de créditos com deságio. 
Ou, ainda, negociar vantagens na hora de escolher o banco que atenderá os 4,2 mil funcionários 
da empresa, e usar seus investimentos para ter acesso a créditos mais baratos que os que 
normalmente encontraria no mercado. "Mesmo que não precise deles, é uma maneira de aplicar e 
ganhar no diferencial de juros", diz o executivo. Será que tudo isso vale a pena? Segundo 
Leyerer, esse grupo de estratégias será responsável em 2005 por mais de 10% dos resultados da 
V&M. 
 
Carlos Condorelli, da Tenaris 
Finanças sem costuras  
 
A chave do sucesso de Carlos Condorelli, diretor financeiro da multinacional de aço Tenaris, não 
tem segredos: passos firmes e seguros em direção a um objetivo claramente definido. Com esse 
modelo, que os analistas classificam de conservador, Condorelli contribui com uma base financeira 
sólida para o crescimento sustentável do gigante siderúrgico. Com uma dívida líquida equivalente 
a apenas 24,1% do patrimônio líquido e uma geração de caixa estimada em US$ 2 bilhões para 
este ano, o esquema financeiro não permite prever mudanças no horizonte da Tenaris. "Com 
esses números é razoável que mantenham sua estratégia conservadora", diz Lucrecia Tam, 
analista do Deutsche/Ixe, em Nova York.  



 
Mas esse cuidadoso perfil de risco não significa imobilidade. Pelo contrário. Nos últimos anos 
Condorelli conseguiu consolidar um perfil de risco baixo ao mesmo tempo que diversificou com 
aquisições a presença da Tenaris em mercados-chave. "A Tenaris tem uma localização estratégica 
de seus ativos no mundo por dois motivos: aproximar-se dos mercados e melhorar a equação de 
custo total", diz Roberto Fraga, sócio do departamento Business Risk Services da Ernst & Young.  
 
Contar com operações industriais na Argentina, Canadá, Itália, Japão, México, Venezuela, China e 
Romênia também permitiu a Condorelli diversificar sua ação financeira e arbitrar custos segundo 
os países. "A gestão financeira da Tenaris demonstrou uma grande habilidade para colocar os 
ativos em lugares onde as taxas de impostos são mais favoráveis", diz Tam, do Deutsche/Ixe. 
"Graças a um detalhado planejamento de impostos, por exemplo, conseguiram reduzir a carga 
tributária da Tenaris de mais de 40% para 32%". 
 
Não é o único custo em queda. Na hora de diminuir o risco financeiro, a bateria de medidas de 
Condorelli é grande. Outra via para minimizar o risco é a desconcentração de clientes. De fato, a 
Pemex, principal cliente da Tenaris, só absorveu 11% das vendas da siderúrgica em 2004.  
 
Esses sucessos partem de uma decisão tomada em 2002, quando Condorelli carregou nas costas 
a dura tarefa de fundir as três companhias da Organización Techint que fabricam tubos sem 
costura para o setor petroleiro — a mexicana Tamsa, a italiana Dálmine e a argentina Siderca. 
Dessa fusão nasceu a Tenaris, que entre seus objetivos buscava escapar das graves dificuldades 
financeiras da Argentina para conseguir crédito. Hoje, a liquidez acionária da Tenaris, negociada 
nas bolsas de Nova York, Milão, Buenos Aires e México, é um indicador do sucesso da jogada: o 
volume médio diário passou de US$ 3 milhões em 2003 para mais de US$ 26 milhões no primeiro 
semestre deste ano. Sucessos que marcam ritos em um itinerário sem pressa. E sem costuras.  
 
Matute Labrador, do Wal-Mart México 
As Contas de Mamute 
 
É possível crescer sem descuidar dos índices de desempenho e rentabilidade? Sim. Pelo menos se 
um deles é o Wal-Mart do México. A empresa, mais conhecida como Wal-Mex, tem tido um dos 
crescimentos mais espetaculares entre as empresas latino-americanas nos últimos anos. Dos US$ 
4,1 bilhões que vendia em 1997, seu faturamento subiu para US$ 12,6 bilhões em 2004.  
 
Esse crescimento, de 17,4% anual em média, não só tem levado a companhia a arrasar com 
todos seus concorrentes mexicanos, como também transformou o Wal-Mart na maior empresa 
privada da América Latina. "A grande qualidade é que ao mesmo tempo em que crescemos, 
conseguimos melhorar o rendimento: somos muito focados no negócio, porque não 
diversificamos, e conseguimos grande eficiência operacional", diz Rafael Matute Labrador, 
mexicano que ficou a cargo da vice-presidência de finanças da companhia em 1997. Embora em 
seus primeiros anos no cargo tenha tido de concentrar todos seus conhecimentos de finanças em 
fusões e aquisições (quando a rede local Cifra se integrou ao Wal-Mart, criando o Wal-Mex), 
Matute diz que passa mais tempo vendo a estratégia da companhia e exigindo contas para que a 
eficiência e rentabilidade melhorem. "Devemos administrar bem o dinheiro de nossos acionistas", 
diz o mexicano que entrou na Cifra há 18 anos como analista de finanças. "Trinta e seis por cento 
de nossas ações estão na bolsa do México, portanto precisamos de uma gestão muito cuidadosa 
com os minoritários." De fato, os acionistas têm razões para estar contentes.  
 
Embora alguns possam reclamar do conservadorismo de Matute — altos níveis de caixa e muito 
pouca dívida, com custo quase zero —, a constante seqüência de bons resultados demonstra que 
tem sido uma boa jogada. No trimestre fechado em setembro, as vendas aumentaram 14,7% em 
termos reais.  
 



"O alto crescimento do Wal-Mex tem valorizado a empresa entre 20% e 30% em comparação ao 
Wal-Mart nos EUA", diz Mauricio Brocado, analista da Actinver Casa de Bolsa, na Cidade do 
México. De fato, a empresa aposta no crescimento. "Nosso negócio é o volume, é nosso ponto 
forte", diz Matute. "Crescer é fácil: o valor está em fazê-lo de forma rentável."  
Richard Lark, da Gol 
Crescimento a jato 
 
Desde que chegou ao Brasil, em 2000, para implementar a divisão do banco Morgan Stanley no 
País, o americano Richard Lark teve um só desafio: ajudar as empresas com necessidade de 
capitalizar rapidamente. Foi assim com a loja on-line Americanas.com, onde entrou em 2000 para 
trabalhar na sua capitalização, e foi assim com a companhia aérea Gol. "Minha experiência de 
nove anos em bancos de investimento e em Wall Street me deram uma especialização em gestão 
de autocrescimento, um expertise em empresas de serviço que consomem muito capital de giro", 
diz o diretor financeiro da Gol, na empresa desde 2003. 
 
Para Lark, formado em Finanças e em Filosofia pela Notredame, dos EUA, com MBA na 
Universidade da Califórnia, o desafio de abrir capital de uma companhia aérea — setor 
reconhecidamente vulnerável e com histórico de pouco lucro — não foi difícil no caso da Gol, que 
em junho de 2004 lançou papeis simultaneamente na Bovespa e em Nova York.  
 
"A empresa tem um modelo de negócios sólido, e a abertura de capital foi encarada por seus 
donos, a família Constantino, como parte da estratégia da empresa desde sua criação", diz, 
indicando o cuidado da empresa com as boas práticas de governança corporativa.  
 
"Eles sempre primaram pela transparência e por um projeto de longo prazo no mercado de 
capitais." Além dessa experiência de estruturar e "vender" empresas no mercado — como fez, por 
exemplo, com a Ultrapar e o Unibanco, enquanto esteve em Wall Street — Lark também teve de 
lançar mão de um foco preciso na gestão de risco, por meio de operações de hedge que 
equilibrassem os fatores mais vulneráveis para e gestão de uma companhia aérea, relacionados 
ao dólar e ao combustível. "O importante, sempre, é jamais basear uma estratégia na falta de 
recursos de uma empresa", conclui. 
 
Wang Wei Chang, da Perdigão 
Bola de Cristal 
 
Desde que foi incorporado à Perdigão, há dez anos, o vice-presidente de finanças, administração e 
relação com os investidores, Wang Wei Chang, ajudou a empresa a crescer a passos largos: na 
média, 28% ao ano em receita, 14% em volume e de 11,5 mil funcionários para 34 mil. Mas para 
garantir um desenvolvimento saudável, antecipando o aumento da demanda com aquisições e 
ampliações, Chang teve de suar a camisa para definir processos e construir estratégias para que a 
empresa liderasse em custos, item fundamental num segmento que trabalha com baixas margens 
líquidas: em média, 6%. 
 
Da experiência anterior de 17 anos em bancos esse engenheiro eletrônico formado pela 
Politécnica da USP escolheu o foco na administração de informações para fazer as primeiras 
mudanças na empresa. "Em um banco, sabemos que essa é a melhor maneira de prever 
cenários", afirma. Para a analista do Deustche Bank Juliana Rozenbaum, a estratégia foi acertada. 
"O setor de alimentos é volátil, basta ver as implicações de fatos externos como a gripe aviária e 
a febre aftosa, e por isso essa característica de antecipar acontecimentos na administração da 
Perdigão é importante", ressalta Juliana. "Por isso, também, é importante contar com um diretor 
financeiro que não mascara nem diminui situações delicadas, abre para o mercado todas as 
implicações em um momento de crise, que é característica de Chang." 
 



"Isso tudo faz parte de um só planejamento estratégico e, para mim, sair do setor bancário e 
trabalhar do outro lado da mesa é fascinante, pois é onde você administra coisas concretas, neste 
caso envolvido com a produção agroindustrial", conclui. 
 
 
 
Isac Zagury, da Aaracruz 
O Mercado é quem manda  
 
Para o carioca Isac Zagury, diretor financeiro e de relações com o mercado da brasileira Aracruz, 
maior produtora de celulose do mundo, atualmente, entre 30% e 40% do tempo de um CFO é 
dedicado ao relacionamento com o mercado e os investidores, que cada vez cobram mais 
resultados. "O mercado é o nosso patrão", diz Zagury. A opinião é corroborada pelos analistas. 
"Hoje ganha a empresa que apresentar uma estratégia bem definida e estiver disponível para o 
contato com o mercado, aberta para tirar dúvidas", afirma Edmo Chagas, analista da UBS em São 
Paulo.  
 
Antes de trabalhar para a Aracruz, onde está há dois anos e meio, o economista esteve por 26 
anos no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), onde assumiu vários cargos financeiros até 
chegar à vice-presidência, em 2002, além de ter trabalhado por um ano no Tesouro Nacional, no 
qual era responsável pela área de dívida pública. 
 
"O desafio de ingressar no setor privado foi fascinante, já que a Aracruz é um modelo de 
eficiência, inovação e transparência", diz Zagury, lembrando que a Aracruz foi a primeira empresa 
brasileira a ser listada na bolsa de Nova York, há 13 anos. "Isso lhe dá um status especial", diz, 
que vai se consolidando com novas conquistas, como ter sido a primeira no Brasil a apresentar 
resultados trimestrais, indicando agilidade e investimento em tecnologia. Em 2004, buscou 
aperfeiçoar sua política de dividendos, na qual o pagamento é feito com base no fluxo de caixa e 
não sobre o lucro líquido. 
 
Embora pareça uma estrutura perfeita, é possível identificar o dedo de Zagury onde se pode 
aprimorar. Uma das preocupações do executivo, por exemplo, é o gerenciamento de riscos. "Há 
variáveis que fogem do controle de uma empresa, como volatilidade de preços e de câmbio, que 
têm um impacto drástico nos resultados e, por isso, devem ser cuidadas". 
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 6 dez. 2005.  


