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Praticamente metade das empresas não possuem um processo formal de análise de riscos. A 
constatação faz parte do estudo "A empresa do futuro Implicações para os diretores 
financeiros", realizado pela IBM. Presencial, a pesquisa foi feita com 1,13 mil executivos, em 
40 países. De acordo com o levantamento, os diretores executivos desejam que suas 
companhias se tornem ávidas por mudanças, sejam essencialmente disruptivas, tenham 
capacidade de inovar, se organizem globalmente e, por fim, desenvolvam uma atuação 
genuinamente sustentável. Porém, a realização de tais anseios é praticamente impossível sem 
o apoio do diretor financeiro e sua equipe.  
 
De acordo com o estudo, os gestores preveem muitas e constantes mudanças no mundo 
corporativo. Por isso, é necessário haver maior gerenciamento de performance e de riscos. 
Essa é uma contribuição que cabe aos diretores financeiros. Só com o auxílio dos especialistas 
em finanças é que as empresas conseguirão mudar rapidamente, com segurança e de modo 
eficiente. Em um ambiente de negócios complexo, não surpreende que os gestores estejam 
mais preocupados em medir e monitorar a performance do negócio por meio de sistemas 
informatizados. Segundo o relatório da IBM, em 2003, essa preocupação era comum a 65% 
dos entrevistados. Em 2007, esse número saltou para 84%.  
 
Precisão e dinamismo  
 
Há sete anos a construtora e incorporadora Rossi utiliza o SAP, sistema de gestão empresarial 
de origem alemã. Desde então, toda a cadeia produtiva é integrada, o que dá à empresa 
precisão e dinamismo na apuração dos números gerenciais. "Conseguimos fazer projeções, o 
que muito nos ajuda, já que temos mais de 150 obra em andamento, em diversos estágios, de 
lançamentos àquelas que estamos entregando. Só conseguiríamos gerenciar tudo isso com um 
sistema robusto", diz o diretor financeiro e de relações com investidores da Rossi, Cassio Audi. 
Segundo ele, a ferramenta permite que a empresa faça até mesmo simulações de lançamentos 
imobiliários. "Para isso, o sistema usa parâmetros da vida real, do nosso próprio negócio", 
afirma.  
 
Audi destaca que, para as finanças, o sistema é importante principalmente por seu módulo de 
business intelligence (BI). "Nele, dadas informações saem de maneira mais gerencial, desde o 
fluxo de caixa até a parte orçamentária, o que ajuda a mitigar o risco de informações erradas", 
diz, completando que o uso do SAP permite à empresa se adequar a padrões internacionais, 
preparando-se para o futuro.  
 
Com base no estudo, o diretor da consultoria da IBM, Ricardo Gomez, afirma que 62% dos 
diretores executivos experimentaram significativos eventos de risco nos últimos três anos. Mas 
42% disseram que não estavam preparados para lidar com a situação. Tais dados indicam um 
importante espaço de atuação para os gestores de finanças. É que, tradicionalmente, o setor 
empresarial que lida com análise de risco é o financeiro. É ele que trabalha com as demais 
áreas corporativas com a missão de apoiar ou bloquear as decisões financeiramente 
problemáticas. Porém, segundo o estudo, essa postura não é mais suficiente. "A visão do 
passado é que o diretor financeiro aprova ou não a tomada de risco. Não é o que os diretores 
executivos esperam. Eles querem que o gestor de finanças minimize o risco e trabalhe com as 
demais unidades da empresa para disseminar uma cultura da análise de risco. Caso contrário, 
ele fica apenas como uma espécie de goleiro. O risco é uma responsabilidade de todos", 
orienta Gomez.  
 
Segundo o estudo, apenas 52% das empresas possuem um processo formal de análise de 
riscos. Isso quer dizer que para praticamente metade das empresas o risco é inesperado. "O 
diretor financeiro deve avaliar quais são os potenciais risco do negócio, como o aumento do 
custo da matéria-prima, a subida dos juros ou a chegada de competidores chineses. É preciso 
traçar um cenário dos possíveis problemas. Só assim, quando ocorrer um evento como esses, 
a empresa já terá uma decisão pré-elaborada", diz Gomez, lembrando do impacto que a alta 



repentina do dólar teve sobre sobre muitas empresas brasileiras no início da atual crise 
financeira.  
 
Surpreender o consumidor  
 
Segundo o estudo, as "empresas do futuro" precisarão inovar de tal modo que o consumidor 
seja continuamente surpreendido. O papel dos diretores financeiros nesse quesito passa pela 
inteligência, isto é, a área de finanças devem munir a companhia com informações e análises 
que permitam decisões inteligentes, como alocar investimento de modo a gerar inovação.  
 
Conforme o estudo, as empresas mais eficientes na gestão de performance têm maior eficácia 
em suas estratégias que envolvem produtos, regiões e consumidores. "Os sistemas integrados 
facilitam a tomada de decisão. É importante saber se a companhia está crescendo nos 
produtos novos, em quais regiões e se isso ocorre com ou sem lucratividade. Com uma 
plataforma eficiente, tais nuances são capturadas", garante Gomez. Ele diz ainda que, para 
que isso ocorra, não basta ter um sistema de gestão empresarial (ERP): é necessário utilizar 
soluções voltadas para a área financeira.  
 
Contudo, a corporação não pode se preocupar apenas com o que ocorre do lado de fora. O 
estudo indica que outra preocupação dos gestores que suas empresas precisam ser 
essencialmente disruptivas também demanda a colaboração dos diretores financeiros na 
alocação de informações sobre novos modelos de negócios. Isso deve ocorrer a partir de dados 
internos ou externos.  
 
Hoje, os gestores estão dando muita importância para o modo como seus negócios estão 
estruturados dentro de um ambiente de competição e oportunidades globais. Por isso, eles 
exigem que suas companhias tenham processos financeiros mundialmente unificados. "Não é 
possível ter uma visão de finanças diferente para cada país ou região. É preciso que as 
finanças sejam padronizadas em todas as unidades empresariais", pontua Gomez.  
 
De acordo com os entrevistados, uma organização global precisa, por exemplo, unificar seu 
plano de contas e sua classificação de clientes. Para Gomez, tal padronização facilita as 
decisões sobre circulação de mercadorias e investimento, entre outras. "Sem isso, é difícil 
saber se é melhor produzir no Estados Unidos, no México ou no Brasil. Não se pode adotar um 
modelo de custeio diferente para cada região. Ao se calcular o custo dos produtos, os critério 
precisam ser globalmente equalizados", observa. Segundo o executivo, tais necessidades têm 
levado as empresas a usarem sistemas informatizados nos quais 80% da interface é 
mundialmente igual, enquanto os 20% restantes são diferenciados com acordo com as 
características regionais, como os aspectos legais e culturais de cada país.  
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