
Como ser Líder Financeiro Compensa
As equipes financeiras estão se empenhando mais do que nunca em suas atividades. No contexto atual, os CFOs 
moldam a estratégia para toda a organização, promovendo o crescimento e o desempenho de longo prazo.  
Mas alguns executam melhor do que outros, e uma nova pesquisa explica o porquê. 

Seis Maneiras de Manter  
os CFOs na Vanguarda 

As Recompensas de ser Líder
Quando a função financeira é proativa nessas seis áreas, ela traz resultados positivos 
para os negócios. No último ano, os Líderes Financeiros tenderam a apresentar uma 
participação no mercado quase duas vezes maior do que não-Líderes. Eles têm um 
controle significativamente maior sobre os custos e estão menos propensos do que os 
não-Líderes a afirmar que a otimização da gestão de riscos e compliance está entre as suas 
três principais metas de negócios—sugerindo que eles já estão otimizando os processos 
de GRC. E eles tiram o máximo de proveito das inovações tecnológicas. De acordo 
com nossa pesquisa, os Líderes tendem muito menos do que não-Líderes a afirmar que os 
sistemas ultrapassados os impedem de alcançar as suas metas de negócios. 
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How Finance Leadership Pays Off
Finance teams are working harder than ever before. CFOs today shape strategy across their organization, 
driving long-term growth and performance. But some do it better than others, and new research explains why. 

Six Ways CFOs Stay Ahead of the Pack
A global survey of 1,500 finance executives, 
conducted by Oxford Economics and SAP in 
early 2017, found that surprisingly few CFOs give 
themselves high marks for effectiveness. Most see 
room for improvement in financial planning and 
analysis, a critical process for driving growth, and in 
risk and compliance. What do the high-performing 
minority—the Finance Leaders—do differently 
from the rest of the pack? 

We identified six traits that make a Finance 
Leader, including excellence in core finance 
functions and strong influence over strategy (Fig. 1). 
Only 11.5% of survey respondents qualified as 
Leaders. Yet our results show these six practices 
boost business performance; efficiency; and 
governance, risk, and compliance (GRC) across the 
organization.

Finance Leaders:

1. Have strong influence beyond the finance function

2. Drive strategic growth initiatives

3. Improve efficiency with automation 

4. Are very effective at core finance processes

5. Collaborate regularly with business units across the entire company

6. Work closely with GRC and are well equipped to handle regulatory 
change

The Rewards of Leadership 
When the finance function is proactive in these six areas, it pays off. Finance 
Leaders are almost twice as likely as non-Leaders to report bigger market 
share over the past year. They have a significantly tighter grip on costs. They are 
less likely than non-Leaders to say that optimizing risk management and compliance 
is among their top three business goals—suggesting they are already optimizing 
GRC processes. And they make the most of technology innovations. According 
to our research, Leaders are much less likely than non-Leaders to say outdated 
systems keep them from achieving their business goals. 
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Uma pesquisa global com 1500 executivos 
financeiros, realizada pela Oxford Economics e pela 
SAP, no início de 2017, descobriu, com surpresa, 
que poucos CFOs atribuem boas notas a si mesmos 
quanto à efetividade. A maioria vê espaço para 
melhorias em análise e planejamento financeiros, que é 
um processo essencial para promover o crescimento, 
assim como em risco e compliance. O que a minoria 
que detém o alto desempenho—os Líderes 
Financeiros—faz de diferente dos demais? 

Identificamos seis características de um Líder 
Financeiro,, incluindo a excelência em funções 
financeiras centrais e a forte influência sobre a 
estratégia (Fig. 1). Somente 11,5% dos entrevistados 
se qualificaram como Líderes. Mas nossos resultados 
mostram que essas seis práticas aumentam o 
desempenho dos negócios, a eficiência, a governança, 
a gestão de riscos e o compliance (GRC) em toda a 
organização. Líderes Financeiros:

1.  Têm forte influência que ultrapassa a função 
financeira 

2. Promovem iniciativas estratégicas de crescimento

3. Melhoram a eficiência com a automação 

4.  São muito efetivos em processos financeiros 
centrais

5.  Colaboram regularmente com as unidades de 
negócios da empresa

6.  Trabalham em estreita colaboração com GRC e 
são bem preparados para lidar com mudanças 
regulatórias
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Líderes Financeiros produzem um impacto visível 
sobre o desempenho geral da organização. Embora 
muitos dos entrevistados tenham dito que estão 
cada vez mais envolvidos em tomadas de decisões 
estratégicas fora da área financeira, nossos resultados 
mostraram que isso é verdade em empresas que 
apresentam um crescimento mais rápido (Fig. 2). Além 
disso, as empresas que contabilizaram, no último 
ano, um crescimento na margem de lucro de 5% a 
10% estão muito mais propensas do que aquelas 
que tiveram crescimento mais lento nas margens 
a se considerarem muito eficientes com relação à 
contabilidade central e fechamento, otimização do 
capital de giro e gestão de T&E. 
É evidente que os Líderes Financeiros aumentam o 
desempenho da sua organização tanto por meio de 
atividades financeiras centrais efetivas quanto por meio 
de envolvimento com estratégia. Julian Whitehead, 
CFO da Airbus Defence & Space, nos contou que 
ele se considera um homem de negócios com uma 
inclinação para as finanças. “Se você não estiver do 
lado vencedor dos negócios, se você não entender 
como você pode agregar mais valor fora do seu 
portfólio, então você não está influenciando o 
futuro, nem o preço das ações,” disse.

Colaboração: O Ingrediente Mágico 
Quase todos os CFOs afirmaram que sua função 
financeira colabora estreitamente com GRC, 
auditoria interna, compliance e operações. Mas 
muitos não conseguem colaborar em áreas de 
negócios em que poderiam fazer a grande diferença. 
Trata-se de uma deficiência do ambiente competitivo 
atual. Na verdade, quase metade das empresas com 
um crescimento de receita e lucros zero ou negativo 
afirmou que o isolamento da função financeira 
impede os seus profissionais de alcançar as 
suas metas de negócios. Nossos resultados 
mostraram que o desempenho corporativo melhora 
significativamente quando o setor financeiro sai do 
seu isolamento. A colaboração é o tempero secreto 
que transforma a função financeira de detentora dos 
livros para a parceira estratégica efetiva. 

Os Líderes Financeiros sabem da importância 
da colaboração. Eles trabalham em estreita 
colaboração com áreas de negócios em que o 
financeiro, tradicionalmente, não é muito evidente, 
incluindo marketing, vendas, P&D e serviço de 
atendimento ao cliente (Fig. 3). O envolvimento 
desses líderes poderia explicar por que as suas 
empresas tendem mais a preferir o crescimento na 
participação de mercado.
Na verdade, o desempenho dos negócios parece 
se beneficiar quando a equipe financeira exerce a 
liderança em diversas áreas. Em empresas com 
crescimento mais rápido, a área financeira 
tem uma forte influência sobre a cadeia de 
suprimentos e procurement, assim como sobre 
a inovação.

Fig. 2: A área de finanças promove o 
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Fig. 3: Áreas em que os Líderes quebram o paradigma
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As Ferramentas Certas para o 
Trabalho 
Os Líderes Financeiros reconhecem—mais facilmente do que os 
não-Líderes— que as demandas mais exigentes sobre o CFO 
trouxeram complexidade para a função. Eles também percebem 
que os executivos não podem criar uma colaboração financeira 
com um estalo de dedos e que integrar a área financeira a outros 
setores exige ferramentas digitais. Os Líderes Financeiros estão 
bem mais propensos do que os não-Líderes a afirmar que 
as tecnologias, como aplicativos baseados na nuvem, Big 
Data e funções analíticas em tempo real, são essenciais 
para o desempenho bem-sucedido da função financeira no 
contexto atual e para prever se elas permanecerão importantes 
no futuro (Fig. 4). Por exemplo, uma grande maioria afirma que os 
aplicativos baseados na nuvem são essenciais para a otimização 
do capital de giro e para a avaliação da viabilidade financeira de 
iniciativas estratégicas de crescimento.
Mas os Líderes Financeiros simplesmente não confiam nos 
assistentes digitais que são normalmente utilizados. Eles são 
pioneiros tecnológicos, e reconhecem que as tecnologias 
emergentes atuais são as principais ferramentas do futuro. 
Os Líderes têm maior propensão do que os não-Líderes de 
afirmar que a Internet das Coisas, o blockchain, a inteligência 
artificial e o machine learning são importantes para o êxito 
das funções financeiras. Na verdade, a nossa pesquisa 
mostra que quanto mais longe se avançar na curva da inovação 
tecnológica, maior a lacuna entre os Líderes Financeiros e os 
outros entrevistados. Para os Líderes, as tecnologias maduras, 
como as plataformas de ERP e a nuvem, foram indispensáveis por 
um dado momento, de modo que eles estão explorando o que a 
próxima onda de tecnologia pode fazer pelos seus negócios.
De fato, as empresas em rápido crescimento atribuem pelo 
menos uma parte do seu sucesso à automação. Quase 
um terço dos entrevistados, cujas receitas cresceram cerca 
de 5,1% a 10% no último ano, declarou que a automação 
melhorou a eficiência da função financeira—duas vezes  mais 
que os entrevistados com crescimento de receita mais lento. 
Especialmente em áreas como GRC, em que a tecnologia pode 
otimizar tarefas repetitivas, a automação libera os CFOs e seus 
colegas para deter o foco nas estratégias. 
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Fig. 4: Líderes Financeiros alavancam as tecnologias emergentes
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A tecnologia, sem dúvida, é a única maneira de promover a colaboração.  
Mais Líderes Financeiros do que não-Líderes afirmaram que a sua 
organização fornece funções analíticas de negócios e programas de 
treinamento para estimular as diferentes unidades a trabalharem juntas de 
forma produtiva. E em empresas com crescimento mais rápido—aquelas cujas 
receitas crescem entre 5% a 10% ao ano—a liderança sênior está muito 
mais propensa a determinar a colaboração entre a área financeira e outras 
unidades de negócios. Esses executivos percebem a conexão entre a função 
financeira colaborativa e o sucesso dos negócios, e fazem tudo que podem 
para estimulá-la.

Pontos de ação para uma função financeira de alto desempenho:

 Incentive a colaboração entre a área financeira e todas as unidades de 
negócios, não só os seus parceiros tradicionais em GRC e auditoria. Avalie 
onde mais a área financeira poderia contribuir para otimizar o desempenho.

 Melhore a análise e o planejamento financeiros para dar suporte ao 
desempenho corporativo ao contratar e treinar profissionais para que 
desenvolvam as habilidades corretas. Atualmente, isso inclui uma 
comunicação excepcional e, até mesmo, habilidades diplomáticas, além de 
conhecimento técnico em finanças e em previsão.

 Utilize Big Data, plataformas compartilhadas e aplicativos baseados na 
nuvem que promovem a colaboração e reduzem a complexidade.

 Utilize funções analíticas para melhorar a agilidade, impulsionar iniciativas 
estratégicas de crescimento e fornecer ao mercado uma previsão precisa e 
confiável.

 Garanta que a GRC automatize a maioria das tarefas de compliance 
repetitivas e rotineiras e avalie o uso de tecnologias de última geração  
(como a Internet das Coisas) para melhorar a gestão de riscos.

 Fortaleça a função financeira como um serviço para toda a organização cujo 
conhecimento auxilie todas as outras funções.

Um relatório completo sobre os resultados da pesquisa, incluindo insights 
regionais e do setor, foi publicado no final de maio. Clique aqui para 
solicitar o estudo.

SEDE MUNDIAL
Oxford Economics Ltd 
Abbey House 
121 St Aldates 
Oxford, OX1 1HB RU 
Tel.: +44 (0)1865 268900

LONDON
Broadwall House 
21 Broadwall 
Londres, SE1 9PL 
Reino Unido
Tel.: +44 (0)20 7803 1400 

NOVA YORK
5 Hanover Square, 8th Floor
Nova York, NY 10004
EUA
Tel.: +1 (646) 786 1879

CINGAPURA
6 Battery Road 
Nº 38-05 
Cingapura 049909 
Tel.: +65 6850 0110

BELFAST
Tel.: + 44 (0)2892 635400 

PAARL
Tel.: +27(0)21 863-6200

FRANKFURT
Tel.: +49 69 95 925 280

PARIS
Tel.: +33 (0)1 78 91 50 52 

MILÃO
Tel.: +39 02 9406 1054

DUBAI
Tel.: +971 56 396 7998 

FILADÉLFIA 
Tel.: +1 (610) 995 9600 

CIDADE DO MÉXICO 
Tel.: +52 (55) 52503252

BOSTON
Tel.: +1 (617) 206 6112

CHICAGO
Tel.: +1 (773) 372-5762 

LOS ANGELES 
Tel.: +1 (424) 238-4331

FLÓRIDA
Tel.: +1 (954) 916 5373

TORONTO
Tel.: +1 (905) 361 6573 

HONG KONG
Tel.: +852 3103 1096

TÓQUIO
Tel.: +81 3 6870 7175

SYDNEY
Tel.: +61 (0)2 8458 4200 

MELBOURNE
Tel.: +61 (0)3 8679 7300 

E-mail: 
mailbox@oxfordeconomics.com

Site: 
www.oxfordeconomics.comHow Finance Leadership Pays Off

Finance teams are working harder than ever before. CFOs today shape strategy across their organization, 
driving long-term growth and performance. But some do it better than others, and new research explains why. 

Six Ways CFOs Stay Ahead of the Pack
A global survey of 1,500 finance executives, 
conducted by Oxford Economics and SAP in 
early 2017, found that surprisingly few CFOs give 
themselves high marks for effectiveness. Most see 
room for improvement in financial planning and 
analysis, a critical process for driving growth, and in 
risk and compliance. What do the high-performing 
minority—the Finance Leaders—do differently 
from the rest of the pack? 

We identified six traits that make a Finance 
Leader, including excellence in core finance 
functions and strong influence over strategy (Fig. 1). 
Only 11.5% of survey respondents qualified as 
Leaders. Yet our results show these six practices 
boost business performance; efficiency; and 
governance, risk, and compliance (GRC) across the 
organization.

Finance Leaders:

1. Have strong influence beyond the finance function

2. Drive strategic growth initiatives

3. Improve efficiency with automation 

4. Are very effective at core finance processes

5. Collaborate regularly with business units across the entire company

6. Work closely with GRC and are well equipped to handle regulatory 
change

The Rewards of Leadership 
When the finance function is proactive in these six areas, it pays off. Finance 
Leaders are almost twice as likely as non-Leaders to report bigger market 
share over the past year. They have a significantly tighter grip on costs. They are 
less likely than non-Leaders to say that optimizing risk management and compliance 
is among their top three business goals—suggesting they are already optimizing 
GRC processes. And they make the most of technology innovations. According 
to our research, Leaders are much less likely than non-Leaders to say outdated 
systems keep them from achieving their business goals. 

Fig. 1: How Finance Leaders 
boost performance

Drive strategic 
growth  

initiatives

Improve efficiency 
with automation

Work closely with GRC 
and are well equipped 

to handle regulatory 
change Have strong 

influence beyond 
the finance 

function

Are very effective 
at core finance 

processes

Collaborate regularly 
with other business 

unitsLeaders:  
173 respondents 
(11.5% of sample)

Como ser Líder Financeiro Compensa


