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Vivemos em um mundo onde as oportunidades de negócios e os capitais que as tornam 
possíveis nem sempre se movem na mesma direção. Nesse cenário, o antigo CFO (Chief 
Financial Officer) passou a ser mais que o “nutricionista” que equilibrava necessidades, custos 
e benefícios nas áreas de finanças e contabilidade das empresas, para ser uma mistura entre 
meteorologista e navegador, dono de uma voz-chave na hora de definir estratégias de 
expansão geográfica, de defesa ou reformulação de um mercado. 

Um marco geral que na América Latina é enriquecido pelo contexto de crescimento, vinculado 
tanto ao boom de matérias-primas, onde Venezuela e Chile são grandes privilegiados, bem 
como pelo fortalecimento de uma nova geração de empresas multilatinas, caso do Brasil e 
México. Sem falar no desafio enfrentado por companhias do Peru e Argentina, para mencionar 
apenas dois países que se encontram em tempos de bonança em seus mercados internos, 
depois de emergir de traumáticas crises ou períodos de estancamento. 

Por tudo isso, definir quem são os melhores CFOs da região é uma missão de alta 
complexidade, que requer instrumentos de medição capazes de aferir suas capacidades em 
extensão e profundidade. E esse foi o desafio enfrentado este ano pela IBM Business 
Consulting Services e por um júri de notáveis, especialistas em finanças, para definir – haja 
tautologia! – “por que os melhores são melhores”. 

Estabelecer padrões de medição de qualidade individual supõe, em um exercício paralelo, 
detectar tendências, mudanças que a cada período redefinem o “estado da arte” de uma 
atividade dinâmica. 

Quais são as “pontas” do iceberg da excelência na gestão de finanças? Às responsabilidades 
financeiras tradicionais, agora se deve somar a gestão de risco corporativo, o desenvolvimento 
de talentos, as novas legislações e regulamentações e os dilemas – custos e benefícios – das 
alternativas de administração de dados. 

A seleção individual para explorar esses tópicos consistiu em tomar como base o Estudo 
Mundial de CFOs da IBM, que contou com a participação de 1,2 mil executivos financeiros. De 
tais participantes, 120 eram CFOs na América Latina. Estes foram submetidos a uma análise 
de todas as respostas recebidas, em comparação às práticas-líderes empregadas pelas 
empresas mais bem-sucedidas. Assim foram selecionados 20 possíveis candidatos para 
participar do CFO Award América Latina. Foram solicitadas a esses finalistas informações 
adicionais relacionadas com sua gestão econômico-financeira. 

 



Recompilando toda essa informação, foram elaborados os perfis de gestão desses 20 
executivos, que foram analisados por um júri de notáveis. 

A tendências 

Mais além dos eleitos,  entretanto, esse exercício de traçar tendências resultou em um cenário 
geral com as seguintes conclusões: 

- hoje a maioria das empresas regionais busca aplicar suas diretrizes em nível global. 

- por seu tamanho, comparativamente menor a outras empresas do mundo, nas empresas 
latino-americanas as funções mais amplas e diversas dependem do CFO, como RH, tecnologia 
da informação, gestão do desempenho, entre outras. 

- Os CFOs estão focados na identificação e execução de estratégias de crescimento, e por sua 
vez cumprem as funções já clássicas de redução de custos e monitoramento e controle do 
desempenho do negócio. 

- na região, os CFOs são cada vez mais parte fundamental das decisões estratégicas de suas 
empresas, provendo a informação fundamental para a tomada de decisões, ajudando a definir 
os imperativos estratégicos de sua organização e trabalhando junto com outros diretores. 

- Essa influência do CFO permite por sua vez a expansão do uso de padrões, definição de 
dados e processos comuns na empresa em nível global. 

- No âmbito de processamento de dados, toma força a tendência de uso de instâncias de ERP e 
datawarehouses racionalizados.  

- Finalmente, quanto à gestão de risco, não é comum o uso de um foco formalizado 
acompanhado de ferramentas e papéis definidos. 

Para Fermín Márquez, da IBM Global Business Services e um dos responsáveis pelo estudo, há 
um pilar básico que, de tão conhecido, não deve ser esquecido: “O CFO continua sendo um 
promotor do crescimento e, ainda assim, um artífice da rentabilidade”, diz Márquez. “O âmbito 
de maior influência do CFO continua sendo a redução de custos, variável mais importante para 
se obter melhoria na rentabilidade.” 

O cenário regional, sem dúvida, deixa sua marca. “A realidade latino-americana é particular 
em relação a outras regiões.” Assim, o estudo mostra que as inquietações dos CFOs da 
América Latina diferem das de executivos de outras regiões. Um exemplo? “A administração de 
risco não é tão crítica como em outras regiões.” Nisso influi o tamanho das organizações e o 
desenho organizacional. E está, obviamente, o já descrito “papel multifacetado” dos CFOs 
latino-americanos, “que não é uma tendência de um setor, mas uma realidade cultural”. 

Outra diferença se dá em nível tecnológico. Existe uma tendência mais generalizada à 
implementação de ERP, “mas ainda não existe um grau de maturidade elevado para dar 
continuidade à implementação de tecnologias de Business Intelligence”, sentencia o executivo 
da IBM. O que não exclui o fato de que “onde se observa uma maior receptividade aos temas 
tecnológicos é em empresas que pertencem a uma corporação global”. Quais tecnologias 
surgem como imprescindíveis neste último âmbito? “A utilização de um sistema integrado de 
gestão empresarial e de datawarehouse”, ferramentas que garantam informação mais 
confiável e de maior valor agregado. 

 



Finalmente, quanto às carências, este ano “se nota uma menor receptividade a temas 
relacionados à terceirização de atividades transacionais, à utilização de padrões em nível 
global ou regional e um foco proativo em gestão de risco”. 
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