
epois de dois anos na cadei
ra de country chief financial 
officer (CCFO) da Novartis 

Brasil, o executivo Victor André Fi
gueira e Oliveira, de 45 anos, ganha 
uma nova missão. A partir de abril, 
será o novo CFO regional para a 
América Latina e Canadá da divi
são farmacêutica da empresa. "Um 
bom profissional da área não deve 
exercer somente a função de con
tador ou de controlador de custos, 
mas gerar recursos que sejam rein-

vestidos para acelerar o crescimen
to da organização", diz Oliveira. 

O executivo faz parte de um 
novo perfil de gestor de finanças 
que os conselhos das empresas 
mais procuram hoje. Além de ser o 
dono do "cofre" das organizações, 
ele deve conhecer com profundi
dade a indústria em que opera, os 
competidores de mercado e, ainda, 
ser capaz de influenciar seus pares 
das áreas de produção, logística e 
comercial por custos mais baixos, 
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na avaliação de novos investimen
tos e aquisições. 

Ao mesmo tempo, o CFO não 
pode se distanciar das responsa
bilidades "clássicas" da função, 
como contabilidade, controlado-
ria, tesouraria, relacionamento 
com bancos e, em alguns casos, 
das rotinas de departamentos 
como tecnologia da informação 
(TI), recursos humanos, riscos e 
relações com os investidores. Esse 
superexecutivo pode trabalhar 
até 14 horas ao dia. 

De acordo com o Instituto Brasi
leiro de Executivos de Finanças de 
São Paulo (Ibef SP) e a consultoria 
de recursos humanos Search, a re
muneração mensal do CFO pode 
variar de R$ 35 mil a R$ 75 mil, mais 
bônus de seis a 12 salários mensais. 
Os executivos brasileiros são os se
gundos mais bem pagos do mun
do, depois dos Estados Unidos, com 
mais de 40% do total, acumulando 
rendimentos anuais de R$ 510 mil. 

"Em geral, o background acadê
mico mais encontrado entre os 
candidatos inclui áreas como en
genharia, administração, econo
mia e contabilidade", diz Manoel 
Rebello, sócio da consultoria Hei-
drick & Struggles do Brasil e porta-
voz do Ibef SP. "O CFO deve apresen
tar habilidades de liderança, saber 
influenciar e ser um exímio nego
ciador", diz. "Longa experiência na 
função também é um quesito ne
cessário para ocupar o posto." 

Oliveira, da Novartis, por exem
plo, foi contratado por um head-
hunter em junho de 2010, e teve 
toda carreira voltada para o aper
feiçoamento profissional. Gradua
do em administração de empresas 
e mestre em finanças corporativas 
pela London Business School, já ha
via atuado durante cinco anos como 
CFO da farmacêutica Janssen-Cilag. 
Sua trajetória inclui ainda Unilever 
e Ford, com passagens pelos Estados 
Unidos, Inglaterra e Argentina. 

Além de ganhar experiência 
em controladoria e tesouraria, o 
CFO da Novartis adquiriu novas 
visões de negócio ao exercer car
gos regionais e globais, em países 

e companhias diferentes. Hoje, ele 
lidera uma equipe de 250 pessoas, 
de diretores a estagiários, e coman
da, além da área financeira, seto
res como TI e facilities, bem como 
assuntos ligados a investimentos 
estratégicos e serviços comparti
lhados com a área de compras. 

Para Oliveira, o CFO deve estar 
100% envolvido no negócio da 
companhia e compreender a fun
do o setor em que atua, as nuances 
do mercado e as oportunidades de 
novos contratos. "É preciso, cons
tantemente, melhorar a lucrativi
dade, o caixa e influenciar a aloca
ção de recursos que possibilitem 
projetos de crescimento", afirma. 

Para Rebello, do Ibef SP, o CFO 
brasileiro está no mesmo patamar 
de competência dos executivos dos 
países desenvolvidos. O Brasil sem
pre foi uma escola de formação 
para eles. "Era comum profissio
nais de multinacionais viverem al
guns anos aqui para, depois, serem 
promovidos a CFOs globais", assi
nala. "Uma das competências mais 
importantes era conviver em um 
cenário com mutações frequentes", 

explica. Em vários casos, segundo 
o especialista, os CFOs "tropicali-
zados" chegavam até a posição de 
chief executive officer (CEO). 

Além de saber se equilibrar nas 
ondas do mercado financeiro, o 
CFO desejado pelas corporações 
pode assumir a responsabilidade 
por linhas de crédito e aconselhar o 
CEO sobre eventuais riscos diante 
de uma expectativa de subida das 
taxas de juros. "As organizações 
querem um executivo que ajude a 
gerenciar seus pontos fortes e fra
cos", afirma Renato Maleckas, sócio 
da consultoria Search. 

Para o consultor, há uma ten
dência no mercado de centralizar 
a função financeira em uma só 
pessoa e que os diretores se repor
tem a ele. "O CFO deve sair de uma 
postura passiva de coleta de dados 
para uma análise de cenários, com 
simulação de novas situações, e ser 
capaz de apresentar soluções e im
pulsionar melhorias, para desco
brir onde a empresa está ganhan
do ou perdendo dinheiro e qual a 
melhor hora para investir", afirma. 

A empresa de recrutamento 
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Havik preencheu em 2012 seis po
sições para os mercados de private 
equity, seguros e indústria. Para a 
sócia Gabriela Coló, a dificuldade 
de encontrar o candidato certo 
depende do volume de requisitos 
exigidos. O tempo médio de um 
processo de recrutamento pode va
riar de 45 a 90 dias. "Algumas com
panhias querem profissionais com 
fluência em inglês, espanhol ou 
outro idioma, além de experiência 
específica nos setores de atuação, 
como participação ativa em IPOs 
(aberturas de capital), ações de fu
são e aquisição", explica. 

É o caso de Francisco Gomes, 
vice-presidente executivo financei
ro, corporativo e de relações com 
investidores da Cetip, integradora 
do mercado de finanças que ofe
rece serviços de negociação e liqui
dação de ativos. Antes da contrata
ção, o executivo trabalhou 11 anos 

na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), onde participou do IPO 
da entidade e do processo de fusão 
com a Bolsa de Mercadorias & Fu
turos (BM&F). 

Na Cetip desde 2009, ele acom
panha o planejamento financeiro, 
a gestão dos recursos humanos e 
de materiais da companhia. Lide
ra quatro colaboradores diretos, 
numa área com cerca de 100 fun
cionários. "É preciso ser capaz de 
suportar a pressão competitiva, 
identificar 'gaps' de desempenho e 
oportunidades." 

Gabriela, da Havik, observa que 
as companhias também querem 
candidatos atuantes na gestão de 
pessoas, especialmente na forma
ção de gestores para as áreas que 
ficam sob o guarda-chuva do CFO. 
Além dos salários e bônus, a espe
cialista afirma que algumas organi
zações também oferecem automó-

veis e "stock options" (opções de 
compra de ações). A prática ajuda 
a manter aquecido o mercado de 
contratações para 2013. 

Um levantamento feito pela 
Fesa, cuja atividade de recrutamen
to de executivos engloba a América 
Latina, constatou uma demanda 
maior para o mercado financeiro, 
nas áreas de asset e private banking, 
em 2012. Somente no últ imo t r i 
mestre do ano passado, houve um 
aumento recorde: 120% a mais do 
que no mesmo período de 2011. 

Para Patrícia Gibin, diretora da 
Fesa, todas as empresas contratam 
CFOs, mas os fundos de private 
equity chamam esse profissional 
em quase todas as operações em 
que atuam. "Também tem sido co
mum a transição de currículos dos 
bancos para outras corporações." 

Para Joseph Teperman, sócio da 
Flow Executive Finders, que em 2012 
recrutou 15 CFOs para setores como 
bens de consumo, serviços, seguros 
e logística, a demanda por novos ta
lentos pega fogo desde a retomada 
do mercado de capitais, em 2006. 
"Muitos profissionais estão sendo 
requisitados por empresas em fase 
de profissionalização e startups in
ternacionais no Brasil", afirma. A 
consultoria tem seis posições de CFO 
em aberto e a expectativa é fechar o 
ano com 25 vagas preenchidas. 

Para os especialistas, apesar de 
as mulheres ainda terem uma par
ticipação pequena nos altos esca
lões financeiros, a movimentação 
do mercado abre portas para mais 
executivas. A proporção estimada 
hoje é de 68% de homens e de 22% 
de mulheres na função, conforme 
Renata Filippi Lindquist, diretora 
da Mariaca InterSearch, da área 
de contratações. 

Em 2012, quase 20% das admis
sões realizadas pela consultoria 
foram em posições financeiras de 
alto nível. "Prevemos um cresci
mento de cerca de 8% na demanda 
de vagas de CFO, em 2013", diz. "A 
presença feminina tem crescimen
to significativo não só nos depar
tamentos financeiros, mas em po
sições gerenciais de todas as áreas." 
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Text Box
Fonte: Valor Especial: Gestão Financeira, São Paulo, p. 14-16, abr. 2013.




