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Desde os escândalos, os Chief Financial Officers (CFOs) estão batalhando para restaurar a 
confiança. Mas, junto com a pressão, vem mais poder.  
 
Nos dias que se seguiram ao estouro do escândalo contábil da Enron, Carol B. Tomé entrou em 
ação. Como diretora financeira da gigante de melhorias domésticas Home Depot, ela 
imediatamente reforçou o código de ética da companhia. Todos seus 1.500 funcionários da área 
de finanças foram sujeitos a diretrizes muito mais rígidas. Seus 25 auxiliares diretos agora 
precisam assinar atestados pessoais de que todas suas declarações financeiras estão corretas - 
como ela e seu chefe, o CEO Robert L. Nardelli, têm de fazer por força da lei. O trabalho tem sido 
extenuante. " Durante toda minha vida profissional, eu quis ser diretora financeira, " diz Carol. " 
Mas hoje há dias em que realmente me pergunto se fui contratada para tudo isso. "  
 
A vida ficou muito mais dura para os diretores financeiros (CFO, na sigla em inglês) desde que a 
bolha do fim dos anos 90 terminou numa série de investigações e indiciamentos de altos 
funcionários. Andrew S. Fastow, da Enron, que foi indiciado em 78 acusações das quais se 
declarou inocente, pode ser o exemplo mais infame, mas todo CFO está sentindo o peso da 
devassa que se seguiu às revelações de seus alegados crimes. Um monte de novas regras de 
legisladores e reguladores se somou às obrigações dos CFOs, aumentou sua responsabilidade 
financeira pessoal e os expôs a penalidades duras se violarem a lei.  
 
Agora, os CFOs que deliberadamente fizerem declarações falsas em documentos submetidos à 
Securities & Exchange Commission (SEC, agência que regulamenta as atividades financeiras 
americanas) se arriscam a multas de até US$ 5 milhões e penas de até 20 anos de prisão.  
 
O papel de CFOs, que normalmente ganham polpudos US$ 2 milhões a US$ 3 milhões em grandes 
empresas, está sofrendo uma transformação radical na medida em que são obrigados a voltar à 
condição de vigilantes. Durante os anos de ouro do " boom " do mercado acionário, alguns se 
comportavam mais como estrategistas corporativos do que como os tradicionais tesoureiros e 
guardiões dos cofres da companhia. Alguns se tornaram parte do problema usando técnicas 
contábeis agressivas, como a criação de entidades fora dos livros para ocultar dívidas. Outros se 
tornaram centros de lucros virtuais por conta própria, manipulando rotineiramente os lucros para 
produzir os números exatos que Wall Street esperava.  
 
Hoje, trata-se de voltar ao básico com os CFOs centrados em examinar cuidadosamente os 
números e refrear outros executivos. Comitês de auditoria e reguladores esperam que os CFOs 
adotem uma linha dura com todos, inclusive com o patrão. Por pressão dos reguladores, os CFOs 
estão escrutinando os livros como nunca fizeram antes e criando seus próprios regulamentos para 
protegerem a si e a suas empresas.  
 
A carga de trabalho aumentou. Os comitês de auditoria exigem reuniões mais freqüentes e fazem 
questionamentos mais contundentes. As exposições de resultados estão sendo estritamente 
examinadas por reguladores, investidores e advogados de queixosos com intenção de abrir 
processos. E a SEC está sempre pronta a dar o bote: o CFO David M. Willey, da Capital One 
Financial, renunciou, em 3 de março, depois que a agência advertiu a empresa de que poderia 
persegui-lo pelo alegado uso indevido de informações confidenciais. Através de um advogado, 
Willey nega qualquer improbidade. Enquanto isso, os CFOs têm menos tempo para produzir seus 
relatórios estatutários, que precisam revelar bem mais do que antes.  
 
Os CFOs estão se cercando de uma fortaleza de papel. Os relatórios anuais são agora até um 
terço mais grossos e repletos de exposições detalhadas porque os CFOs publicam simplesmente 
tudo que tenha interesse para os acionistas. " E o azar foi nosso por não termos colocado essas 
coisas antes", diz o CFO Michael A. Bless, da Rockwell Automation.  



 
A tensão está respingando em suas vidas pessoais também. Para suas famílias, o espetáculo de 
outros CFOs presos " tem sido enervante " , diz o James H. Hance Jr., CFO do Bank of América. " 
Minha esposa me pergunta todos os dias se eu estou observando todas as transações que 
estamos fazendo. E quando lê sobre essas coisas nos jornais, ela pergunta: 'Vocês estão fazendo 
isso?'. " Outra CFO que pediu para não ser identificada disse que tinha colocado todos seus ativos 
no nome do marido por conta das responsabilidades que assume na empresa.  
 
A procura de novos CFOs têm demorado muito mais do que antes, e seis meses não é um prazo 
incomum. No ano passado, a Ford Motors recorreu ao ex-CFO Allan Gilmour para preencher 
temporariamente o cargo. Agora, Gilmour está ansioso para assumir um papel de fiscalização e 
encontrar alguém para lidar com a imensa papelada criada pela lei Sarbanes-Oxley, mas até 
agora não teve sorte.  
 
O status de CFOs está crescendo muito: alguns acreditam que eles estão se igualando aos CEOs 
com as mudanças profundas na dinâmica do staff executivo nos EUA. Muitos CFOs têm agora um 
acesso sem precedente ao chefe.  
 
Para medir o quanto o mundo do CFO se tornou desafiador, BusinessWeek se juntou com a 
Deloitte Consulting para contratar uma pesquisa exclusiva da Research International junto às 
1.500 maiores empresas monitoradas pela Standard & Poor´s. Com 519 respondentes - entre os 
quais 214 CFOs e 75 CEOs - ela oferece o quadro de uma função administrativa chave em rápida 
transição.  
 
A pesquisa indica que 91% dos CFOs sentem que seu trabalho está ficando mais duro, e 62% 
dizem que estão trabalhando mais horas por dia. Entretanto, não muitos pretendem sair da 
função, talvez porque sua posição esteja melhorando. Mais de um terço, 36%, dizem que estão 
mais em pé de igualdade do que antes com o CEO, enquanto apenas 28% dizem que estão longe 
de serem pares.  
 
O levantamento revelou também evidências de tensões crescentes entre CFOs e CEOs. Cada 
grupo sente que está assumindo o ônus dos esforços de reforma: 64% dos CFOs dizem que eles 
próprios são os líderes, enquanto 47% dos CEOs acham que são eles próprios. Mais ainda está 
claro que muitos CEOs ainda não perceberam o quanto seus pressionados CFOs estão 
exasperados. Quase a metade dos CFOs, consideráveis 45%, disseram que estão menos 
satisfeitos com seus empregos do que há um par de anos. Mas menos de um terço dos CEOs 
acreditam que seja esse o caso.  
 
O mais chocante foi que quase um terço dos CFOs não acham que as novas regras inscritas na lei 
Sarbanes-Oxley ou impostas pela SEC e outros órgãos reguladores tornam menos improvável um 
novo Enron.  
 
Se eles antes eles eram propensos ao perfeccionismo, os CFOs precisam ser totalmente 
obsessivos agora. Examinar atentamente cada linha em letras miúdas nas grossas declarações 
trimestrais e anuais mantém muitos deles no escritório por 12 horas corridas. A pressão tem sido 
particularmente intensa no setor de energia, cuja extensa lista de companhias problemáticas foi 
encabeçada pela Enron.  
 
Mesmo que o seu comportamento seja impecável, os CFOs não estão livres de problemas. Eles 
dependem de muitas pessoas cujos erros poderiam comprometer seus números.  
 
Para minimizar esses riscos, os CFOs estão aperfeiçoando processos e estruturas no trabalho 
financeiro corporativo. Normas e procedimentos formais agora prevalecem em áreas em que 
antes recebiam pouca atenção. Fazer os líderes de seção atestarem formalmente pela veracidade 
de seus números, como fez Carol da Home Depot, é agora comum.  



Na Consolidated Edison, distribuidora de eletricidade de Nova York, a CFO Joan S. Freilich faz 20 
pessoas assinarem previamente seus informes trimestrais.  
 
Apesar de não gostarem de ser os policiais financeiros internos -- somente 13% dos respondentes 
se vêem desta maneira - as novas e rigorosas regras estão dando uma enorme influência aos 
CFOs.  
 
Com sua responsabilidade legal aumentada na governança corporativa, os comitês de auditoria 
estão estreitando os laços entre eles e os CFOs para se ampararem. Para começar, eles agora 
gastam muito mais tempo do que antes com os CFOs.  
 
Também recai sobre alguns CFOs a melhoria da qualidade dos diretores. A fabricante de produtos 
médicos Baxter International submeteu os membros de seu comitê de auditoria a um teste de 
literatura financeira no ano passado para se assegurar de que eles estavam em boa forma. 
Depois, o pessoal financeiro e tributário da empresa os treinou em assuntos como impostos 
postergados, reconhecimento de receita e novas regras de apresentação de resultados.  
 
Com tudo isso, aos esforços dos executivos financeiros para deixar a si e a suas companhias à 
prova de balas não são infalíveis. Pequenos erros inocentes ainda podem derrubar as ações de 
uma companhia e atiçar reguladores e advogados de queixosos.  
 
Mas, para CFOs ambiciosos - que gostariam de vestir algum dia o manto do CEO --, esses tempos 
exigentes podem ser uma oportunidade. Sua maior importância junto ao conselho de diretoria 
pode ser exatamente o que eles precisam para saltar para o cargo mais alto.  
 
*Com Michael Arndt em Chicago, Emily Thornton em Nova York, Amy Barrett em Filadélfia, e 
Dean Foust em Atlanta  
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