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 O mundo está mudando: a digitalização, um novo equilíbrio da economia global e elementos que 

criam um ambiente cada vez mais difícil para as empresas e seus tomadores de decisão; 

 

 Para entender um pouco melhor o ponto de vista do CFO e dos outros líderes financeiros, 

entrevistamos um painel internacional de CFOs entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 para 

conhecer os desafios que estes líderes enfrentarão nos próximos meses e como eles lidarão 

com cada  questão; 

 

 Suas respostas foram combinadas com uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o papel do atual 

CFO, com o apoio do professor Patrick Ulrich, da Universidade de Bamberg – Alemanha. 
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Depois do modelo financeiro tradicional, passamos a ser mais ativos e ágeis. Neste contexto, os líderes financeiros 

necessitam ter um perfil mais eficiente e estratégico, integrado com o planejamento e com a gestão de desempenho 

da companhia e de seus times. 

 

Duas mudanças se destacam neste cenário: 

 

1. O CFO está mais envolvido na formação da cultura corporativa, com maior impacto no negócio; 

 

2. O líder financeiro precisa de ferramentas apropriadas para garantir que suas mensagens sejam ouvidas e 

entendidas, para que todos conheçam como e o porquê suas ideias podem melhorar a atividade da empresa; 
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QUATRO PAPÉIS DO LÍDER FINANCEIRO MODERNO 

Nossas entrevistas com diretores financeiros internacionais trouxeram à luz uma visão para os próximos meses. 

Suas respostas sobre questões urgentes como compliance, segurança cibernética, big data e gestão 

de talentos revelaram 4 abordagens distintas para lidar com estes desafios. 

Esses "papéis" são: 
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COACH… 
focado em encontrar talentos e liderar, unindo pessoas e tecnologias e melhorando o 

desempenho através do desenvolvimento de competências na empresa. Ele informa e 

constrói as suas equipes para serem analíticos e comunicativos. 

ENGENHEIRO… 
organiza e coordena regras e 

regulamentações dentro da 

empresa, construindo legados 

duradouros para o CEO. Ele pode 

ser considerado a base das funções 

e de desempenho do CFO. Ao ser 

bem realizado, pode aumentar os 

lucros para os acionistas. 

CIENTISTA… 
gera dados, gerencia a arquitetura de TI e alinha os sistemas para gerar relatórios 

eficientes. Procura maneiras de apresentar dados em formatos compreensíveis, 

explorando novos canais de lucratividade. 
PILOTO… 
contribui com as competências 

estratégicas e de negócio, medindo, 

gerindo e melhorando o 

desempenho dos colaboradores. 

Altera as métricas de análise, 

incentivos e recompensas, 

encontrando novos modelos de 

negócios e tornando a empresa 

rentável para o futuro.  
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Compartilhe suas considerações conosco. 

 
Qual é o papel do líder financeiro do amanhã? 
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