Série C-suite: The CFO Study

Inteligência
estratégica
CFOs como arquitetos de ação
e agentes de mudança

O IBM Institute for Business Value (IBV) entrevistou
2.000 líderes C-suite da área financeira. Um seleto grupo
de executivos foi chamado para participar de entrevistas
qualitativas profundas, revelando insights sobre suas
experiências práticas. Os tópicos de discussão
abordaram o papel do CFO no desenvolvimento de
estratégias, os recursos da função de finanças no suporte
à tomada de decisões corporativas e a viabilização das
finanças por meio de tecnologia, workflows inteligentes,
talentos e dados.
Com participantes de cerca de 28 setores e 43 locais
do mundo inteiro, este estudo é nossa avaliação mais
abrangente de CFOs em mais de 18 anos de pesquisas
do IBV.
Para obter mais detalhes, consulte “Metodologia de
pesquisa e análise” na página 48.
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Introdução

Defensores da estabilidade e da
transformação
Quando a mudança é mais intensa, as pessoas buscam a certeza.
Para as empresas, isso sempre significou recorrer a um alto executivo
encarregado de manter a estabilidade, a solidez fiscal e a adesão às
normas: o Chief Financial Officer (CFO).
Nessa função, o CFO traz calma, perspectiva e um entendimento
abrangente de toda a situação ao se basear em detalhes específicos
e fatos tangíveis. Os CFOs estão preparados com ferramentas que
podem ser usadas para gerar resultados. E resultados confiáveis é
exatamente o que os executivos esperam em períodos de mudança.
Na economia moderna movida à tecnologia, a agilidade organizacional
e a transformação são essenciais. Ambos os elementos alcançaram
maior importância à medida que a pandemia percorreu o mundo todo e
afetou os sistemas, não apenas por semanas e meses, mas também ao
longo de um futuro previsível.
Os CFOs novamente assumiram um papel de destaque para auxiliar
as empresas durante esse processo, sendo procurados por CEOs
(Chief Executive Officers), diretorias e investidores, mais que qualquer
outra função do C-suite, para oferecer diretrizes, insights e ações. De
acordo com nosso CEO Study mais recente, os CEOs consideram a
função do CFO crucial para as suas organizações ao longo dos
próximos dois a três anos.1
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A expectativa de que sejam defensores da estabilidade e agentes de
transformação aumentou os desafios e as oportunidades para os CFOs
e a função financeira. Para enfrentar esse paradoxo de responsabilidades e a geração de valor em toda a empresa, os CFOs devem
otimizar seu próprio potencial e de suas equipes. Para alcançar a
excelência será necessário adotar novas abordagens, ferramentas,
perspectivas, visão organizacional e habilidades, especialmente
relacionadas a dados, e manter a disciplina para usá-las.
Essa é a mensagem indiscutível deste Global CFO Study da IBM de
2021. Esse relatório é baseado em uma nova e intensa pesquisa
quantitativa e é resultado de análises aprofundadas de mais de 18
anos de dados e do engajamento direto qualitativo. “A área financeira
oferece uma perspectiva diferente de um CEO, pois analisa toda a
empresa com clareza para identificar riscos, oportunidades e seu
impacto financeiro”, afirma o CFO de uma empresa canadense
diversificada.
“O escopo da atuação do CFO tem se expandido”, diz Yasuhiro Iseyama,
Board Member, Executive Vice President e CFO, Director, Corporate
Accounting and Finance Division da fabricante japonesa Nitto Denko.
Segundo o CFO Richard Lyon, do conglomerado de tecnologia de
informação e comunicação com sede na África do Sul, Alviva Holdings,
“A COVID-19 mostrou como a área financeira pode se adaptar a
diferentes cenários”.

“A COVID-19 mostrou como a
área financeira pode se adaptar
a diferentes cenários”.
Richard Lyon, CFO, Alviva Holdings
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Capítulo 1

Instrumental da
liderança corporativa

Depois do período de incertezas em 2020, o futuro, mais obscuro do
que nunca, apresenta novas oportunidades e novos riscos. Alcançar
o sucesso nesse ambiente requer agilidade assertiva, inovação
rápida e os tipos de plataformas ideais e ecossistemas. Os CFOs são
fundamentais como liderança e para oferecer insights a fim de
direcionar e iterar as estratégias da empresa.
“A principal função do CFO é assegurar que a empresa está na
direção certa para gerar maior valor corporativo”. afirma o Senior
Managing Executive Officer (CFO), Hideki Hanazawa, da empresa
Kioxia com sede em Tóquio, uma fábrica multinacional de memória
de computadores. “Essa função consiste em definir as estratégias
de negócios que devemos adotar, como podemos otimizar nosso
portfólio e avaliar o progresso e as conquistas”.
Mas os elementos que definem a estratégia e o valor de negócios
mudaram, do ponto de vista interno e externo. Além disso, independentemente de analisar investimentos em novas áreas ou reavaliar
iniciativas existentes, os cenários estão mudando rapidamente e é
cada vez mais difícil fazer previsões. Para as empresas é necessário
que os CFOs proporcionem os meios e a disciplina para superar
esses novos desafios.

Instrumental da liderança corporativa | 5

As prioridades da empresa devem
estar alinhadas
A pandemia destacou a função do CFO como mais essencial do que
nunca. De fato, os CEOs citam o CFO e o COO (Chief Operating Officer)
como seus parceiros mais importantes do C-suite ao longo dos próximos
três anos, de acordo com o IBV CEO Study de 2021 (consulte a Figura 1).
Os CFOs concordam, indicando a função do COO em primeiro lugar e do
CFO em segundo lugar.

A função mais importante para a empresa ao longo
dos próximas três anos de acordo com os CFOs

Figura 1

Uma função
essencial
Os CEOs e CFOs
concordam que a função
do CFO é crítica para os
negócios

Além disso, os CEOs e CFOs estão alinhados como as principais
funções da empresa, ambos classificados com melhor eficiência e
experiência do cliente, pois esses elementos são suas principais
prioridades, seguidas de perto pela inovação aprimorada de
modelos de negócios. Essas prioridades correspondem às áreas
de suporte às decisões com melhor desempenho em suas organizações financeiras de acordo com os CFOs: identificação de
oportunidades de redução de custo corporativo, gestão de riscos
corporativos, avaliação de oportunidades de crescimento
orgânico, otimização da definição de preços e capacidade de
resposta a mudanças em estratégias e modelos de negócios.

1

59%

1. CFO

57%

45%

2. COO

56%

3. CIO/CTO

39%

COO | Chief Operations Officer
2
CFO | Chief Financial Officer

41%

3

Opinião dos CEOs sobre a função
mais importante

CIO | Chief Information Officer

40%

4
CMO | Chief Marketing Officer

37%

5
CTO | Chief Technology Officer

P. Além do CEO, qual dos seguinte executivos terá a função mais
importante em sua empresa ao longo dos próximos três anos?

Fonte: The 2021 CEO Study. Find your essential:
How to thrive in a post-pandemic reality
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Perspectiva

CEOs e CFOs:
o valor de diferentes pontos de vista

A ligação entre o CEO e o CFO é estatisticamente mais próxima que entre
quaisquer outros membros do C-suite, cada um deles classificando o outro
como o primeiro ou segundo membro mais importante da equipe. Eles
também estão alinhados com as principais prioridades organizacionais
(eficiência e experiência do cliente). Mas também há várias diferenças
importantes em sua visão que ajudam a empresa a otimizar os objetivos,
57%
os recursos e a disciplina:
– Os CEOs apresentam classificação mais alta em relacionamento com o
cliente que os CFOs, cujo objetivo maior é reduzir os custos de aquisição
de clientes, diferente dos CEOs. Os CFOs, com seu mindset financeiro,
se concentram no resultado financeiro associado à perspectiva de custo,
em vez do benefício intangível do relacionamento com o cliente.
– Os CFOs apresentam classificação mais alta em inovação de produtos e
serviços do que CEOs. A inovação de longo prazo e a transformação estão
alinhadas com a visão do CFO, pois eles sabem que deixar de melhorar
produtos e serviços pode colocar uma empresa em risco de perder
clientes e fragilizar relacionamentos. Os clientes valorizam a inovação de
produtos e serviços, o que se converte em mais vendas.

– A sustentabilidade é uma das cinco principais prioridade entre os CEOs,
enquanto fica abaixo dos 10 principais itens para os CFOs. Isso poderia
indicar que os CFOs atualmente consideram a sustentabilidade um
questão operacional ou de conformidade. É difícil medir e acompanhar o
progresso das iniciativas de sustentabilidade e os executivos afirmaram
que é difícil definir o ROI associado à sustentabilidade. Isso provavelmente mudará à medida que os requisitos de relatório para os CFOs
aumente ao longo dos próximos anos com a aprovação da nova legislação
e dos requisitos regulamentares. O impacto do lucro, das pessoas, do
planeta e do propósito sobre os resultados financeiros sem dúvida se
tornará mais relevante para os CFOs.
Essas diferenças destacam a importância da comunicação entre esses dois
principais líderes ao orientar uma empresa. Não há dois executivos que
concordem em tudo, mas manter e aprimorar a confiança é essencial para
qualquer parceria eficaz.
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Participe da estratégia

Figura 2

Um CFO bastante conhecido nem sempre é algo bom, por isso, não é
surpresa que a função financeira raramente busca chamar a atenção.
Na verdade, um CFO eficaz é uma força silenciosa que proporciona a
disciplina necessária para criar e executar uma estratégia. Mas
silencioso pode, às vezes, significar não reconhecido.

Mudança na eficácia
das finanças

“Nossa organização financeira está deixando de ser vista como
controladoria para ser uma consultora de valor que estabelece
parceria com líderes de negócios para definir, influenciar e alcançar
objetivos estratégicos”, afirma Sean Berrington, Chief Value Officer,
Engineering and CFO de Technology and Digital Innovation do
Standard Bank Group da África do Sul. “Esta é uma jornada difícil.
Estamos deixando nossas rotinas diárias de preenchimento de
relatórios para aumentar nossa participação na gestão dos negócios”.
Os CFOs em nosso estudo reconhecem que a função financeira deve
ser mais eficaz em ajudar suas empresas a definir estratégias. “O
desafio é equilibrar as métricas tradicionais, como o ROI, com as
métricas associadas aos novos modelos de negócios”, afirma o CFO
Ricardo Forni do Banco do Brasil.

Redução da eficácia do
controle e da estratégia
ao longo do tempo

31% menos

Eficácia da área financeira
2013

2021

2013

2021

2013

2021

25% menos
2013

2021

64%
57%

51%

47%
50%

47%

44%
38%

Tarefas
tradicionais
de finanças

Medição e
gerenciamento
de performance

Controle/
gestão de
riscos

Planejamento
estratégico e
execução

P. A função financeira da sua organização é eficaz nas atividades a seguir?
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Menos de 40% dos CFOs entrevistados afirmam que a área financeira
é eficaz no planejamento e execução de estratégias, uma redução
significativa de 25% desde 2013 (consulte a Figura 2). A eficácia do
controle e da gestão de riscos apresentou uma queda ainda maior:
31% no mesmo período.

“O CFO usa projeções periódicas para avaliar se estratégias
específicas poderão gerar vantagens para a empresa como um todo
e como podem afetar os negócios em determinados períodos”, afirma
Hiroshi Shoji, Director and Managing Executive Officer da Dai-ichi Life
Holdings, uma empresa de seguros líder no mercado japonês.

Esta queda de eficácia pode refletir fragilidades expostas durante a
pandemia e os requisitos não previstos de controle e gestão de
riscos. Além disso, revela também o surgimento rápido de novas
prioridades, à medida que os avanços tecnológicos e o aumento da
competitividade promovem a virtualização na cadeia de valor. A
escolha da melhor ação com agilidade, com base nos dados certos e
no momento certo, permite que as decisões de execução não gerem
ônus. O tempo e o esforço na medida certa são usados para tomar
decisões, aumentando a eficiência sem comprometer a qualidade.

“A agilidade passou a ser um requisito ainda maior e exige que as
empresas mudem sua postura reativa para uma postura mais
proativa”, afirma o CFO de uma empresa canadense diversificada.
Com a necessidade de tomada de decisão e implementação mais
rápidas, as finanças devem criar um conjunto de diversos cenários
de maneira contínua, com planos de ação detalhados descrevendo
como poderiam gerar aumento de receita e novas oportunidades
de negócios em cada caso.

Os CFOs sabem que uma função financeira sofisticada pode ajudar as
empresas em suas decisões mais difíceis ao definir e implementar
estratégias. A função considerada a mais importante pelos CFOs é a
do inovador disciplinado, pois ele redireciona o capital de projetos de
baixo desempenho para aqueles que possuem grande potencial. As
próximas três funções estratégicas mais citadas estão relacionadas:
medir a performance de processos críticos, recomendar ações
específicas para preencher lacunas e modelar cenários, identificar
resultados associados e seu impacto sobre a estratégia da empresa.

As responsabilidades do CFO vão
além do orçamento e das finanças.
Mais de quatro em cada 10 dizem
que têm a tarefa de promover uma
cultura corporativa de adoção de
iniciativas de transformação digital.
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Estudo de caso

Volkswagen Sachsen

A Volkswagen Sachsen, uma subsidiária do Grupo Volkswagen, desejava
fazer o ajuste fino de sua fabricação sustentável. Para orientar a transição
para uma mobilidade eletrônica mais ecológica, a empresa necessitava de
informações novas e aprimoradas. Ela buscou a função financeira para
oferecer análise mais profunda da manufatura para proporcionar
orientações sobre melhorias de eficiência e reduzir o impacto ambiental.

Para alcançar esses objetivos, a Volkswagen Sachsen implementou
processos financeiros novos e padronizados usando o sistema de
planejamento de recursos corporativos (ERP). A atualização apresentou
uma melhoria de 20% na eficiência da tomada de decisão e de insights
mais profundos. O envolvimento da equipe nos processos de colocação
de pedidos foi reduzido em 50%, liberando o tempo para realizar tarefas
voltadas para o desenvolvimento da empresa.
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Influencie a transformação digital

Capítulo 1.

De acordo com o relatório recente do IBV sobre “Aceleração digital”,
as empresas reconhecem a necessidade e a oportunidade de se
transformarem para atender às suas prioridades e tomar as decisões
estratégicas certas. Na realidade, 60% dos executivos pretendem
acelerar a transformação digital de suas empresas para renovar e
melhorar os negócios.2

Três perguntas essenciais para os CFOs

A posição do CFO é exclusivamente a de influenciar a transformação
digital da organização: definir a linha de base financeira, criar um
caso de negócios, ajudar a determinar o valor de cada iniciativa e
acompanhar a geração de benefícios. Quase três quartos dos CFOs
entrevistados confirmam que assumiram uma função importante
para a transformação de toda a empresa.
Evidentemente, os CFOs identificaram que suas principais
prioridades para a transformação digital corporativa estão relacionadas às finanças: gerenciar o orçamento e obter financiamentos.
Além disso, as responsabilidades do CFO vão além do orçamento e
das finanças. Mais de quatro em cada 10 dizem que têm a tarefa de
promover uma cultura corporativa de adoção de iniciativas de transformação digital.

Como as finanças podem mudar a maneira de trabalhar
para aumentar a agilidade e a inovação na empresa?
Quais decisões estratégicas aproveitariam os benefícios
dos insights gerados por dados?
Quais são as novas formas com as quais as finanças podem
medir o valor de oportunidades geradas pela transformação
digital?
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Capítulo 2

Parceria de negócios
indispensável
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Para que os CFOs atendam aos objetivos do momento e às expectativas que surgem em toda a empresa, a função financeira deve
tornar-se um parceiro de negócios indispensável. Isso significa
apoiar a tomada de decisão de maneira eficaz em toda a empresa.
“A área financeira está envolvida em muitas partes do processo
de tomada de decisão, oferecendo orientações a tomadores de
decisões para que façam as escolhas certas”, afirma Yasuhiro
Iseyama da Nitto Denko.
No entanto, quase metade do tempo da equipe de finanças é usado
em atividades transacionais, que permaneceram relativamente
consistentes ao longo de 18 anos de pesquisas. Menos de 10% das
atividades são dedicadas à análise e ação em suporte à tomada de
decisão. Liberar o tempo para que os profissionais se dediquem em
desafios estratégico é um problema para organizações financeiras,
especialmente se a área financeira não tiver as ferramentas certas
e os sistemas necessários para automatizar o trabalho repetitivo:
fazer pagamentos, fechamento de livros, entre outras.

Quase metade do tempo dos
profissionais de finanças ainda é
gasto em atividades administrativas,
o que se mantém relativamente
consistente ao longo de 18 anos
de pesquisas.
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Tome melhores decisões

Figura 3

Decisões
melhores

Cinco fatores que
contribuem para tomar
decisões melhores

Para fazer isso, os líderes financeiros precisam pensar de maneira
diferente e ampliar seus recursos de tomada de decisão de maneira
estratégica, estruturada e eficiente. Veja os cinco fatores que
ampliam e melhoram a tomada de decisão (consulte a Figura 3):
– Foco estratégico
– Agilidade organizacional
– Centralidade de dados
– Nova definição de talentos

Foco
estratégico

– Workflows inteligentes
Agilidade
organizacional

Workflows
inteligentes

Tomada de
decisão
aprimorada
Centralidade
de dados

Nova definição
de talentos

Juntos, esses cinco fatores podem aumentar significativamente o
alcance e o impacto das finanças em resultados de eficiência e
eficácia. Com base nos dados da nossa pesquisa, os líderes da área
financeira que usam esses fatores reportaram uma redução de custos
financeiros de 8% como percentual da receita e são de três a quatro
vezes mais eficazes no desenvolvimento e execução estratégia.
Com um foco estratégico, as finanças pode usar dados históricos e em
tempo real para fortalecer a tomada de decisão estratégica e otimizar
a performance de processos a fim de gerar melhores resultados. Além
disso, as finanças podem gerar insights potentes em tempo real para
orientar a gestão de decisões baseada em previsões cuidadosas de
resultados e estimativas de risco.
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A agilidade organizacional fornece modelos operacionais flexíveis
para responder rapidamente às mudanças de mercado e às
oportunidades.
A centralidade de dados é sustentada pela forte gestão e pelo
controle de dados para dar suporte a cultura da empresa em torno
dos dados. Isso ajuda a tomar decisões mais precisas, confiáveis e
informadas.
O talento redefinido exige que as organizações financeiras integrem
de forma transparente as tecnologias exponenciais com a equipe que
as usará e se beneficiará delas. Os insights que oferecem suporte às
decisões não podem ser entregados somente por meio da tecnologia,
os investimentos no desenvolvimentos de habilidades analíticas e a
inclusão de talentos com foco em dados são necessários.
Os workflows inteligentes mudam os modelos de trabalho para gerar
resultados de negócios. Facilitados por análise de dados, IA e
automação, esses workflows conectam o atendimento ao cliente da
empresa à administração, criam experiências de ponta a ponta mais
eficazes, além de aprenderem com os dados e a melhoram a si
mesmos com base no feedback.

Os líderes da área financeira que
usam os cinco fatores essenciais
para tomar decisões relataram
que são de três a quatro vezes
mais eficazes no desenvolvimento
e na execução de estratégias.
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Características dos arquétipos
do CFO desta pesquisa

Do viés para a ação: converter decisões em etapas concretas
Precisão: gerar resultados positivos a partir das decisões tomadas.

Para medir o progresso das organizações financeiras em relação
a esses cinco fatores que ampliam a tomada de decisão, reunimos
essas organizações em grupos com base em sua eficácia e quatro
dimensões centrais de tomada de decisão:

Surgiram quatro arquétipos distintos do CFO, cada um com seus pontos
fortes e desafios específicos: Consultores estratégicos, Decisores
deliberados, Arquitetos de ação e Operadores restritos (consulte a
Figura 4).

Eficiência: dedicar esforços que são apropriados para determinada
tarefa
Velocidade: decidir mais rápido que a concorrência

Figura 4

Arquétipos de
tomada de decisão

15%

35%

20%

29%

Consultores
estratégicos

Decisores
deliberados

Arquitetos
de ação

Operadores
restritos

A pandemia destaca
diferentes abordagens

Tomar as decisões certas
Decidir mais rápido que
os concorrentes
Converter decisões
em ações
Dedicação de um esforço
adequado para tomar
decisões

Baixo
Nota: devido ao arredondamento, as percentagens podem somar um pouco acima ou abaixo de 100%.
P. Sua função financeira é eficaz ao suportar os seguintes aspectos de tomada de decisões corporativas?

Alto
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Consultores estratégicos
–

Alta classificação nas quatro dimensões de tomada de decisão

–

A performance financeira superior (consulte a Figura 5) e a eficácia
no suporte à decisão refletem os seus pontos fortes.

Figura 5

Uma vantagem decisiva
Pontos fortes na tomada de decisão
contribuem para a alta performance
financeira de lucro das operações

Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos

Lucro operacional
10%

10,0%

9,5%

9%
8%

7,8%

7%

7,6%
7,6%

6%

8,2%

8,1%
7,9%
7,9%

6,3%
6,1%

5%
4%

P. Qual foi o lucro médio operacional da sua organização em 2018,
2019 e 2020 e qual é a expectativa para o 1º semestre de 2021?

4,7%
2018 e 2019

2020 			

1º sem 2021 E
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Decisores deliberados

Arquitetos de ação

–

Excelente em corresponder o esforço adequado à decisão em
questão

–

Forte conversão de decisões em ações

–

Atraso em tomada de decisão rápida, prejudicando este grupo
durante o ano da pandemia de 2020 em termos de aumento de
receita (consulte a Figura 6)

–

A tomada de ações os ajudou em 2020 conforme indicado
pela alta performance do aumento da receita

–

Esforço fraco de tomada de decisão adequada

–

Precisão e agilidade de decisão moderadas.

–

Precisão na decisão moderada e converte decisões em ações.

Figura 6

A vantagem da ação
Converter decisões em
ações ajudou a manter a alta
performance do aumento de
receita durante a pandemia
no ano de 2020

Aumento de receita
10%
8%
6%

10,0%
7,8%
7,6%
7,0%

7,3%

4,3%

4%

6,3%
5,9%
5,6%
5,6%

Consultores estratégicos
Decisores deliberados

2%

Arquitetos de ação
Operadores restritos

0,2%
0,2%

0%
2018 e 2019

P. Qual foi o crescimento médio anual da receita [orçamento para governo, ensino superior] da
sua organização em 2018, 2019 e 2020 e qual é a expectativa para o 1º semestre de 2021?

2020 			

1º sem 2021 E
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Operadores restritos

Capítulo 2.

–

Baixa classificação nas quatro dimensões

–

Baixa performance em eficiência e eficácia.

Três perguntas essenciais para os CFOs

Esses grupos são definidos pela estrutura de cada empresa e a
posição da área financeira dentro delas. As diferenças entre esses
arquétipos ficaram mais evidentes devido aos desafios apresentados
durante a pandemia global e pela velocidade e escalabilidade com
que atingiu os negócios.
Nos próximos cinco capítulos, analisaremos a fundo os fatores de
sucesso e destacaremos a variação de performance dos arquétipos
dos CFOs. Com base em sua performance relativa, concluímos este
relatório com as ações recomendadas específicas para cada
arquétipo.

Os desafios da pandemia global e
a velocidade e escalabilidade com
que afetou os negócios tornaram as
diferenças entre os quatro arquétipos
de CFO muito mais evidentes.

Como a área financeira pode aplicar dados e IA para melhorar
significativamente a tomada de decisões?
Como a área financeira pode ajudar a organização a mudar
as práticas de implementação agile para tornar-se uma
organização ágil?
Como os talentos orientados por dados em nossa função
financeira podem mudar a maneira como vemos a nossa
função na organização?
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Capítulo 3

Fator de sucesso 1:
Foco estratégico

Os CFOs e a área financeira oferecem os meios e a disciplina para ajudar
suas empresas a definir estratégias. Isso inclui adotar e implementar
novas tecnologias e análise avançada, usando ecossistemas e inovação
aberta para implementar novos modelos de negócios e colaborar dentro
do C-suite e entre parceiros para desenvolver métricas e táticas a fim de
alinhá-las à medida que evoluem.
“A função do CFO está mudando da gestão financeira para uma parceria
estratégica com o CEO”, diz o CFO Dharmender Tuteja da Dalmia Cement
da Índia. “A área financeira facilita a tomada de decisões, [e] as finanças
são um elo fundamental entre estratégia e execução, monitorando a
implementação e controlando os riscos”, diz Ai Ying Wang, General
Manager of Finance da Yili Dairy, na China.

“A função do CFO está mudando da
gestão financeira para uma parceria
estratégica com o CEO”.
Dharmender Tuteja, CFO, Dalmia Cement
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Não seja o responsável. Influencie.
O sucesso requer foco preciso no desenvolvimento e execução da
estratégia corporativa que conta com a colaboração do C-suite e com os
indicadores chave de performance (KPIs) identificados pela IA. Isso
significa remover os CFOs de prioridades que concorrem entre si, como
a propriedade primária ou compartilhada sobre as iniciativas de transformação digital.
Os melhores resultados, enfatizando a tomada de decisão e
convertendo as decisões em ações, surgem quando os líderes de
finanças oferecem suporte e influenciam a transformação, ao invés de
realizá-la.
Tanto os Consultores estratégicos quanto os Arquitetos de ação
apresentam um índice mais baixo de propriedade ou compartilhamento
dos esforços de transformação digital empresarial (22% dos entrevistados em ambos os grupos), em comparação com 35% para Decisores
deliberados e 38% para Operadores restritos.
Esse foco intenso na estratégia é chave para os Consultores
estratégicos: 83% dizem que a área financeira assume um papel de
redistribuição de capital para atender à estratégia e 74% criaram um
cenário detalhado dos motivadores de negócios da empresa. Mais de
dois terços estão buscando continuamente possíveis oportunidades
(e ameaças), medindo a performance de processos críticos e fazendo
previsões de mudanças no ambiente de negócios.

Os números dos Conselheiros estratégicos em seus papéis na
estratégia são 25% a 50% maiores do que os observados pelos outros
três arquétipos. O grupo também é mais eficaz em oferecer suporta à
plataformas e ecossistemas, desde estabelecer metas e medir a
performance até melhorar o lucro e desenvolver novos produtos,
serviços e experiências.

O sucesso requer foco preciso.
Isso significa remover os CFOs de
prioridades que concorrem entre
si, como a responsabilidade sobre
as iniciativas de transformação
digital da empresa.
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Os insights do CFO aceleram a contenção de custos, orientam o investimento de capital em novas oportunidades, geram novas fontes de
receita e orientam iterativamente a direção estratégica da empresa.
Os quatro arquétipos diferem em eficácia em suas atividades de
suporte à decisão (consulte a Figura 7).

Nossos dados indicam fortemente que os níveis variados de eficácia
podem ser associados a níveis mais altos de implementação de IA
nessas áreas de suporte à decisão. Entre os Consultores estratégicos,
30% a mais têm implementado a IA para avaliar oportunidades de
crescimento orgânico que o segundo melhor arquétipo.

Figura 7

O melhor suporte
para tomar melhores
decisões = melhores
resultados
A eficácia do suporte a decisões
ajuda a empresa, pois oferece
direcionamento estratégico,
crescimento lucrativo e gestão
de riscos

A eficácia da área financeira em áreas de apoio à decisão
Avaliação de oportunidades de
crescimento orgânico
Identificação de oportunidades
de redução de custo da empresa
Resposta a mudanças de
estratégia/modelo de negócios

Gestão do risco corporativo

Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos

24%

Avaliação de oportunidades
de M&A

40%

54%

36%

19%

50%

41%

28%

24% 32%

84%

61%

84%

53%

83%

49% 51%

49%

71%

64%
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Colaboração no C-suite

ajustar as orientações adequadamente. A colaboração aberta e
contínua com colegas do C-suite é necessária para ajustar rapidamente.
A colaboração do CFO deve envolver a área de IT e a comercial.

A área financeira trabalha em parceria com o C-suite para criar uma
vantagem competitiva e gerar adaptabilidade. À medida que as
estratégias são implementadas e os investimentos geram retornos, o
CFO trabalha com outros membros do C-suite para avaliar se e como os
retornos esperados estão sendo alcançados, interpretar as variações e

Figura 8

A vantagem da
colaboração
Quanto e com quem
faz a diferença

P. Em que medida dua função financeira
colabora com oa seguintes membros do
C-suite com relação ao desenvolvimentos
da estratégia empresarial e sua execução?

Os CFOs que oferecem melhor suporte para a tomada de decisões,
os Consultores estratégicos, relatam níveis mais altos de colaboração
próxima com o C-suite que seus colegas, com maior ênfase no CEO,
COO e no CRO (Chief Risk Officer) (consulte a Figura 8).

Alto nível de colaboração

Membro do C-suite

Consultores
estratégicos

Decisores
deliberados

Arquitetos
de ação

Operadores
restritos

Chief Executive Officer

81%

63%

65%

54%

Chief Operations Officer

80%

71%

67%

57%

Chief Risk Officer

78%

65%

66%

45%

Chief Digital Officer

71%

58%

66%

54%

Chief Strategy Officer

69%

65%

65%

47%

Chief Data Officer

66%

63%

55%

44%

Chief Technology Officer

63%

56%

60%

47%

Chief Sustainability Officer

61%

54%

59%

44%

Chief Marketing Officer

60%

45%

60%

48%

Chief Information Officer

60%

54%

60%

51%

Chief Innovation Officer

59%

40%

51%

39%

Chief Human Resources Officer

58%

47%

46%

36%

Chief Transformation Officer

51%

48%

48%

40%

Chief Supply Chain Officer

47%

45%

54%

40%
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Figura 9

Definição e execução
de estratégia

Os recursos de tomada de
decisão ajuda os Consultores
estratégicos a definir a direção
da empresa.

Consultores estratégicos
Decisores deliberados

Para os outros três arquétipos, surpreendentemente, o nível mais alto
de colaboração é com o COO, e não com o CEO. Os Operadores
restritos têm uma escala de colaboração muito inferior com os CROs
do que seus pares, o que dificulta o entendimento do escopo completo
dos riscos associados à estratégia da empresa.

Dados, IA e KPIs
A área financeira pode ajudar a empresa a tomar decisões difíceis que
são necessárias para definir e executar uma estratégia, incluindo o
suporte à KPIs influenciadas por IA. A execução de uma estratégia de
uma empresa é orientada por suas KPIs. A IA pode ajudar a determinar
os resultados que devem ser medidos, indicadores dos resultados e
priorização dos resultados.

Arquitetos de ação
Operadores restritos

Essas KPIs criam prestação de contas para a execução da estratégia
da empresa. Os KPIs estratégicos otimizados pela IA oferecem
supervisão analiticamente aprimorada.3 Mais de 80% dos Consultores
estratégicos adotaram a IA com este fim, em oposição a 61% dos
Decisores deliberados, 57% dos Arquitetos de ação e 33% dos
Operadores restritos.

84% 50% 41% 22%
Eficácia no desenvolvimento
da estratégia empresarial

85% 50% 53% 29%
Eficácia na execução da
estratégia empresarial

O foco estratégico gera impacto. Em comparação com os Operadores
restritos, os Consultores estratégicos são quase quatro vezes mais
eficazes no desenvolvimento da estratégia da empresa e aproximadamente três vezes mais eficazes na execução da estratégia da
empresa (consulte a Figura 9). Ser altamente competente na tomada
de decisões corresponde a uma eficácia moderada no desenvolvimento e execução de uma estratégia para os Decisores deliberados
e os Arquitetos de ação.
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Ao oferecer insights orientados por dados, indicadores de criação de
valor e gerenciamento de performance no âmbito interno e externo,
inclindo parcerias, redes e ecossistemas, os CFOs e suas equipes
financeiras podem estar ao centro como facilitadores da estratégia
corporativa.

Mais de 80% dos Consultores
Estratégicos adotaram IA
para otimizar KPIs a fim de
realizar supervisão analítica.

Capítulo 3.

Três perguntas essenciais para os CFOs
Quais são as principais ações que a área financeira deveria
priorizar para dar suporte ao desenvolvimento e execução
de nossa estratégia empresarial?
Como a área financeira pode influenciar de maneira significativa a transformação digital da organização sem assumir
a responsabilidade integral dessa iniciativa?
Como a área financeira gerencia os dados de maneira
diferente para promover melhor a performance preditiva?
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Capítulo 4

Fator de sucesso 2:
Agilidade
organizacional

A agilidade organizacional permite que a área financeira seja a
verdadeira defensora da estabilidade e da transformação,
gerenciando recursos, proporcionando controle de decisões e
gerenciando a performance. Trata-se de estruturas mais flexíveis,
rápidas e planas e com responsabilidades de tomada de decisão e
economias de escala.
“Desejamos remover nossos silos históricos e trabalhar de maneira
colaborativa em um ambiente agile”, afirma o CFO Forni do Banco do
Brasil. “Queremos mais velocidade ao alocar recursos para promover
o avanço das iniciativas”.
Esse ambiente agile prioriza a colaboração sobre à hierarquia,
promove a agilidade e permite realizar uma tomada de decisão eficaz
e em tempo real. A equipe da área financeira pode trocar de iniciativas
e prioridades com uma força de trabalho adequada.
Enquanto cerca de metade dos Decisores deliberados e dos
Arquitetos de ação criaram equipes multifuncionais dedicadas ao
suporte à decisão, sete em cada 10 Consultores estratégicos já o
fizeram, em comparação com apenas 38% dos Operadores restritos.
Em conjunto, os Consultores estratégicos adotaram técnicas agile a
uma taxa 65% superior à média dos CFO para acelerar a geração de
inisghts. E eles investiram em habilidades agile e de design thinking
para a força de trabalho a uma taxa 58% maior do que os outros
arquétipos. Os Decisores deliberados, os Arquitetos de ação e os
Operadores restritos tendem a não aproveitar os recursos agile que
podem ajudar a aumentar a performance em relação ao custo,
qualidade e tempo do ciclo.
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Tomada de decisões agile, para obter
clareza, velocidade e responsabilidade
A aplicação de técnicas em áreas específicas das finanças aumenta
a clareza e a velocidade da tomada de decisões (consulte a Figura
10). Mais trabalho pode ser automatizado. As trocas são eliminadas.
E o tempo gasto com análise e ação é aumentado.
“Executamos nossos processos financeiros ao final do mês com a
metodologia agile”, explica o CFO Berrington do Standard Bank
Group, “e criamos equipes com foco no planejamento e na análise.
Tratamos todos os dias como o final do mês, e nossos objetivos são
a redução de complexidade e oferecer simplificação, criando
oportunidades para o trabalho ser direcionado à atividades de valor
agregado”.
O controle de tomada de decisão suporta velocidade e velocidade.
“Durante a pandemia, a velocidade de tomada de decisão de nossa
organização melhorou significativamente”, afirma o CFO Tuteja da
Dalmia Cement. “Reduzimos alguns ciclos repetitivos de feedback
com uma criação de cenários e precisões para realizar mudanças
nas estratégias”.
Três quartos dos Conselheiros estratégicos têm um conjunto de
critérios para justificativas de decisão, em comparação com 65%
dos Arquitetos de ação, 58% dos Decisores deliberados e 48% dos
Operadores restritos. O aumento da responsabilidade da tomada de
decisões prepara as equipes para lidar com oportunidades e riscos
assim que surgem. Entre os Consultores estratégicos, 74%
implementou medidas para ampliar a prestação de contas nos
últimos dois anos, em comparação com apenas metade a dois
terços de seus pares CFOs.

Figura 10

Metodologia agile
em ação

Aplicando técnicas agile
em finanças

Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos
Aplicação de técnicas agile
Investimentos de
capital

76%
56%
48%
47%

Planejamento,
orçamento e previsão

68%
60%
56%
51%

Alocações de
recursos

51%
42%
38%
31%

P. Em que áreas de sua organização financeira as técnicas agile foram aplicadas?

26 | Agilidade organizacional

A escalabilidade do serviço é criada agregando habilidades em áreas
específicas, por exemplo, por meio de serviços compartilhados ou
centros de excelência. Essas “economias de habilidades”, economias
de escala viabilizadas por pessoas que trabalham juntas em serviços
compartilhados baseados em IA e outras tecnologias, identificam
motivadores de negócios e métricas importantes, oferecem
planejamento consistente, geram novas ideias e apoiam a colaboração
em toda a organização. Quase dois terços dos Consultores estratégicos
criaram centros de excelência para IA, análise de dados e automação,
uma taxa 50% superior aos outros grupos.

Capítulo 4.

Três perguntas essenciais para os CFOs
Quais são as coisas mais importantes que a área financeira
pode fazer para criar uma força de trabalho mais flexível?
Como uma governança de tomada de decisões mais madura
pode promover maior velocidade sem comprometer a
qualidade?
Como uma abordagem baseada em grupos ou outro sistema
oferece suporte a decisões melhores e mais rápidas?
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Capítulo 5

Fator de sucesso 3:
Centralidade
de dados

Facilita o acesso, a integração e a avaliação de dados para a tomada
de decisões, além de esclarecer como e quando avançar a criação de
valor. “É necessário analisar os dados para fazer avaliações rápidas e
realizar simulações específicas a determinados cenários com prazos
reduzidos”, diz Shoji, da Dai-Ichi Life.

Entre os Consultores estratégicos,
73% relatam a implementação
do ERP central na cloud, uma
porcentagem 40% maior do que os
52% do arquétipo mais próximo.
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A modernização dos recursos de dados e TI financeira e dados
possibilita alcançar esses objetivos (consulte a Figura 11). O planejamento de recursos corporativos (ERP) baseado na cloud permite que
a área financeira acesse os dados remotamente e armazene grandes
volumes de dados. Entre os Consultores estratégicos, 73% relatam a

Figura 11

Extensão da implementação

Modernizando a TI
para finanças
Facilitando o acesso, a
integração e a avaliação
de dados

ERP de núcleo da cloud

Visualização de dados/
ferramentas de exploração

Arquitetura de dados padronizada

Racionalização de instâncias ERP e do
aplicativo financeiro

Consultores estratégicos

Data warehouse corporativo

Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos

implementação do ERP de núcleo na cloud, uma porcentagem 40%
maior do que os 52% dos Decisores deliberados, o arquétipo mais
próximo. A equipes de finanças capacitadas podem usar ferramentas
de visualização de dados para analisar dados, processar informações
rapidamente e aproveitar os insights para melhorar o desempenho.

Gerenciamento de performance
corporativa baseado na cloud/
Planejamento e análise financeira
(externo ao ERP)

P. Em que medida você implementou as seguintes iniciativas?
(As porcentagens mostram respostas de 4 e 5 em uma escala de
5 pontos, em que 1=pouco provável e 5 = em grande medida).

34%

28%

21%

48% 52%

73%

47% 56%

72%

46% 51%

34% 42%

31%

33%

58%

71%

68%

50% 55% 65%

48% 54% 63%

Centralidade de dados | 29

Uma arquitetura de dados padronizada proporciona transparência aos
dados e facilita a aplicação da IA em um conjunto de dados e em
escala. Em vez de discutir se os dados estão corretos, a área financeira
pode, em vez disso, tomar decisões usando dados.
Sistemas fragmentados mostram dados conflitantes e criam
retrabalho para equipes de apoio às decisões. A racionalização de
instâncias de aplicativos ERP e financeiros geralmente se traduz em
processos simplificados, custos reduzidos e, o mais importante,

Figura 12

Modernizando os
recursos de dados
financeiros
Consultores estratégicos têm
uma vantagem significativa
Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos

eficiência e eficácia aprimoradas. Um data warehouse corporativo
permite que as finanças transformem dados de fontes diferentes em
insights analíticos, apliquem dados selecionados a decisões e gerem
novas conexões de conjuntos de dados familiares para criar nova
inteligência.
Essas iniciativas coincidem com uma variedade de esforços de gerenciamento de dados (consulte a Figura 12).

Implementação de iniciativas de gerenciamento de dados
Plano de contas financeiro padrão

37%
Definições e controle de dados
financeiros comuns
Racionalização e padronização de
relatórios em toda a empresa
Padrões de informação em
toda a empresa
Controle de dados e definições de
dados não financeiros comuns

P. Em que medida a área financeira implementou as seguintes iniciativas de
gerenciamento de dados? (As porcentagens mostram respostas de 4 e 5 em uma
escala de 5 pontos, em que 1=pouco provável e 5 = em grande medida).

35%

32%

37%

30%

58% 59%

80%

55% 57%

52% 57%

79%

72%

63% 67% 70%

44% 51%

64%
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Estudo de caso

Generali Hong Kong

A Generali Hong Kong é a filial em Hong Kong da empresa de serviços
financeiros com sede na Itália, Assicurazioni Generali, que oferece
seguros de vida, comerciais, saúde e outros produtos de seguros para
clientes privados e comerciais. À medida que o setor de serviços
financeiros passa por mudanças, a Generali Hong Kong adotou sua
própria jornada de transformação.
Para a função financeira, o objetivo era impulsionar o fluxo de dados em
tempo real com controle automatizado, mudar o foco do preenchimento
de relatórios e reconciliação para a análise e aplicar relatórios e insights
de negócios mais sólidos.

Para superar esse desafio, a Generali Hong Kong adotou uma solução ERP
de cloud hospedada, que permitiu que a empresa realizasse a mineração
de dados de forma imediata e tivesse acesso a ferramentas inteligentes de
Robotic Process Automation.
Como resultado, a Generali Hong Kong passou a ter uma única fonte
confiável de informações para seus dados financeiros. A nova automação
facilitou processos financeiros críticos, como o pagamento de fornecedores
e a reconciliação bancária. Além disso, liberou o tempo que a equipe
dedicava com atividades administrativas para permitir maior atenção a
funções baseadas em análise, melhorando os recursos de insight.
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Como conquistar a confiança
com os dados
A tomada de decisões eficaz consiste na capacidade das finanças
de gerar confiança a partir dos dados. A uniformidade dos dados é
essencial para gerar confiar com insights analíticos. As definições
comuns são importantes para dados financeiro e não financeiros.
Os padrões de informações de toda a empresa e um plano de contas
financeiro padrão fornecem uma base compartilhada para usar dados
e conectar diferentes conjuntos de dados sem precisar reformatar as
informações. Isso reduz o tempo necessário para preparar, validar e
limpar os dados. Os Operadores restritos, com baixo índice de implementação de uniformidade de dados, não poderão gastar o tempo
necessário com insights.
“Estamos criando uma cultura orientada por dados”, afirmou o CFO
de uma empresa canadense diversificada, “usando dados para tomar
decisões com disponibilidade em tempo real e mantidos em um
formato que a equipe possa usar”.
Esses dados podem oferecer uma ampla variedade de possíveis
insights. De acordo com o CFO de uma empresa de bens de consumo
de Taiwan, a função financeira “fornece uma visão futura sobre a
fidelidade à marca, os ajustes na cadeia de suprimentos, o gerenciamento de produção da fábrica e o impacto dos critérios ambientais,
sociais e de governança corporativa na organização”. Como resultado,
os CFOs e a função financeira podem levar a suas organizações a
tomada de decisão mais eficaz e eficiente, o que permite gerar valor
em toda a empresa.

Capítulo 5.

Três perguntas essenciais para os CFOs
Estamos modernizando nossos recursos de dados
financeiros e de TI no ritmo que gostaríamos?
Como podemos reduzir a complexidade dos dados?
Quais regras e controles devem ser implementados
para dar suporte aos workflows inteligentes?
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Capítulo 6

Fator de sucesso 4:
Nova definição
de talentos

Os talentos são a chave para a tomada de decisão bem-sucedida nas
finanças. Sabemos que os executivos investiram em habilidades
focadas em agilidade. Mas as iniciativas para recrutamento de talentos
vão além. Eles avaliam continuamente a performance dos funcionários
e recompensam aqueles que possuem habilidades de alto valor. Eles
também umas a IA para identificar novos líderes e criar experiências
de aprendizado personalizadas.
“No passado, nossa estrutura de talentos funcionava como uma
pirâmide, com processamento de transações na base, especialistas no
meio e tomada de decisões no topo”, afirma o General Manager of
Finance Wang da Yili Dairy. “No futuro, estaremos mais sofisticados,
pois as tarefas simples e repetitivas serão realizadas por máquinas.
Mais especialistas desenvolverão soluções e realizarão análises de
negócios”.

“Temos que assegurar que [membros
individuais da equipe financeira]
entendemos os problemas que as
unidades de negócios estão enfrentando
de um ponto de vista mais amplo”.
Hideki Hanazawa, Senior Managing Executive Officer, Kioxia
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Reunindo funcionários com entendimento
Especificamente na função financeira, a comunicação que envolve
metas, prioridades e práticas deve ser mais robusta (consulte a
Figura 13). Uma estratégia de transformação financeira bem definida
apresenta o blueprint para os colaboradores. Essa estratégia inclui
investir em tecnologias digitais para dar suporte a processos mais
inteligentes, extrair valor dos dados e construir relacionamentos
profundos com parceiros de negócios.

Figura 13

A gestão de mudanças proporciona transparência para as expectativas de transformação digital, interações entre pessoas e máquinas
e modelos de trabalho. A contribuição dos funcionários nos esforços
de transformação promove a adesão. Os Consultores estratégicos e
os Arquitetos de ação se destacam de seus pares nestas duas
últimas áreas.

Concorda em grande medida

Comunicando a
mudança
Uma estratégia de transformação
bem definida com uma gestão de
mudanças mudanças eficaz pode
orientar a equipe financeira

Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos

80% 65% 64% 51%
Temos uma estratégia de transformação
financeira bem definida que os
colaboradores entendem

P. Em que medida você concorda com as declarações a seguir sobre sua organização financeira?
(As porcentagens mostram respostas de 4 e 5 em uma escala de 5 pontos em que 1=discorda
totalmente e 5=concorda plenamente).

69% 58% 61% 46%
Contamos com a colaboração dos
funcionários em oportunidades de
transformação financeira

51% 37% 49% 41%
Nossa estratégia de transformação
financeira é suportada pela gestão
de mudanças
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“É essencial que os membros da equipe de finanças entendam qual é o
papel que desempenham na organização”, afirma o Senior Managing
Executive Officer, Hanazawa da Kioxia. “É necessário assegurar que
eles entendem claramente os problemas que as nossas unidades de
negócios estão enfrentando de um ponto de vista mais amplo”.

Investimento em habilidades

Figura 14

Curadoria de dados

Como desenvolver
habilidades

Estatísticas

Investimento nas áreas
certas para melhores
decisões e execução

Segurança de dados/
segurança cibernética

Robotic process automation (RPA)

Consultores estratégicos
Decisores deliberados

O desenvolvimento de habilidades com foco no futuro em áreas em
evolução comprova essas informações: gerenciamento de dados,
segurança cibernética, aprendizado de máquina, robotic process
automation e outros (consulte a Figura 14). Cerca de dois terços dos
Consultores estratégicos investiram em curadoria de dados e
habilidades estatísticas para ampliar o uso dos dados. Os Operadores
restritos não acompanham esses investimentos, o que pode ser um
reflexo de sua falta de uniformidade de dados. Não faz sentido usar
mais habilidades para analisar dados ruins.

Aprendizado de máquina e algoritmos
para treinar sistemas cognitivos

Arquitetos de ação
Operadores restritos

29%

46% 51%

38%

34%

P. Em que medida a área financeira investiu nas habilidades a seguir?
(As porcentagens mostram respostas de 4 e 5 em uma escala de 5
pontos, em que 1=pouco provável e 5 = em grande medida).

52% 59% 65%

45%

53%

31% 34% 45%

30% 39% 41%

64%

62%

54%

Ciências de dados

24% 31% 36%

66%

50%
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Os CFOs estão buscando maneiras atrair profissionais com novas
habilidades. “Nos últimos anos, aproveitamos talentos de outros
setores”, diz o CFO de uma empresa de bens de consumo de Taiwan,
“incluindo eletrônicos, serviços financeiros e consultoria, para trazer
diferentes formas de pensar e trabalhar”.
“Surgirá a demanda por uma equipe financeira que pode avaliar como
os dados devem ser interpretados e como poderão ser aproveitados
da melhor maneira”, afirma Iseyama, da Nitto Denko. “As habilidades
incluem não apenas um amplo conhecimento em contabilidade, mas
também a habilidade de expressar e explicar informações”. Isso cria
um ambiente no qual a adoção de novas práticas se torna possível,
como a implementação de workflows inteligentes.

“Surgirá uma demanda por equipes
financeiras que podem determinar
como os dados devem ser interpretados
[e podem] claramente expressar e
explicar essa informação”.
Yasuhiro Iseyama, Executive Vice President e CFO, Nitto Denko

Capítulo 6.

Três perguntas essenciais para os CFOs
Como é possível melhorar o foco das equipes em decisões
e atividades exclusivamente humanas?
Quais são os passos necessários para desenvolver habilidades
e atrair os melhores talentos?
Como a tecnologia pode melhorar a transparência e a
flexibilidade da colaboração do C-suite?
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Capítulo 7

Fator de sucesso 5:
Workflows
inteligentes

Os workflows inteligentes ajudam a gerar mais valor e a permitir
que novos processos operem de maneira contínua. Para melhorar a
tomada de decisão, é necessário priorizar o investimento e o
desenvolvimento de workflows inteligentes. Eles abrangem a
mineração de processos, análise avançada e, é claro, a IA. Todas
elas permitem maior monitoramento e geração de relatórios em
tempo real e, portanto, decisões melhores, mais rápidas e em
tempo real.
Na verdade, 60% dos Consultores estratégicos e 53% dos
Decisores deliberados relataram o uso de rastreamento em tempo
real de métricas de performance padronizadas, em comparação
com apenas um terço dos Arquitetos de ação e um quarto dos
Operadores restritos. Uma imagem atualizada da posição da
empresa mostra o progresso na execução da estratégia e
mudanças na oferta, na demanda, em materiais e produtos.
Os benchmarks podem revelar lacunas de performance financeira
e operacional que podem ser ajustadas rapidamente. Apesar de os
Decisores deliberados terem acesso a esses dados em tempo real,
eles não aproveitam esse fluxo de informações, o que pode ser
notado em sua baixa eficácia em tomar decisões rápidas. Em
contraste, a falta de dados em tempo real não evita que os
Arquitetos de ação tomem decisões e ações.
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Parceria com a IA para liberar tempo
para aconselhar
O workflow inteligente “registrar para analisar” permite tomar
decisões rapidamente com confiança nos sistemas, dados e controles
subjacentes e na transparência nas transações. Os modelos de
workflow e dados com tecnologia IA incluem um módulo de reconciliação que agrega transações de livro-razão e realiza reconciliações
baseadas em risco e previsão cognitiva.
“Meu objetivo é automatizar o relatório financeiro e ‘pronto’, para
aproveitar melhor nosso tempo fornecendo orientações para a
empresa”, diz o CFO Lyon da Alviva Holdings. “Nosso foco é combinar
o ERP para gerenciar transações com programas de workflow a fim
de criar uma interface e facilitar a extração de dados relevantes para
oferecer insights”. Mais Consultores estratégicos têm implementado
a IA e a análise de dados em registro para análise, em comparação
com seus pares (consulte a Figura 15).

Figura 15

A vantagem da IA:
velocidade

A análise avançada e a IA
promovem a tomada de decisão
em registro para análise

Consultores estratégicos
Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos
Relatório de
IA
gerenciamento/
relatório de
performance

76%

Lucratividade/
análise de
lucros

74%

Análise
avançada

55%
47%
52%

51%
45%
48%

IA

65%
56%
55%
42%

P. Quais das seguinte tecnologias você está implementando nas áreas de processos
financeiros atualmente?
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Figura 16

A vantagem da IA:
precisão
Consultores estratégicos

A análise avançada e a IA
melhoram a tomada de
decisão em análise e
planejamento financeiro

Decisores deliberados
Arquitetos de ação
Operadores restritos
Planejamento Análise
avançada

62%
39%
43%
49%

IA

64%
58%
55%
55%

Previsão
financeira

Análise
avançada

73%
59%
50%
49%

IA

71%
49%
49%
46%

P. Quais das seguinte tecnologias você está implementando nas áreas
de processos financeiros atualmente?

A IA e a análise avançada são componentes importantes do workflow
inteligente de planejamento e análise financeira, promovendo e
orquestrando o planejamento e o gerenciamento de performance.
Ao combinar a análise preditiva e a inteligência artificial com os
dados, os processos autônomos novos podem executar mais tarefas
de rotina com pouca intervenção humana, permitindo que a força de
trabalho se dedique a atividades de maior valor. Isso permite que as
decisões de planejamento sejam revisadas, reconsideradas e
reajustadas rapidamente conforme necessário.
Mais Consultores estratégicos implementaram essas tecnologias em
planejamento financeiro e análise (consulte a Figura 16). Sem o
“bloqueio e resolução” da área financeira para processos e uniformidade de dados, e um ambiente de tecnologia simplificado, os
investimentos em IA e análise realizados pelos Operadores restritos
parecem questionáveis. Seria difícil realmente aproveitar essas
tecnologias.
“É necessário usar a análise de cenário assistida por IA que responda
a mudanças significativas no ambiente de negócios”, diz Hanazawa,
Senior Managing Executive Officer da Kioxia. “Queremos expandir o
investimento em tecnologia e dados em finanças para aprimorar o
gerenciamento da performance de nossa empresa por meio de
informações e dos insights”, afirma o Chief Financial Officer Zhong
Qiang Geng, da desenvolvedora imobiliária Greentown China
Holdings, com sede em Hangzhou.
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Estudo de caso

Karnov Group

O Karnov Group, o maior fornecedor de soluções de informação da
Escandinávia para as profissões jurídicas, fiscais e contábil, precisava
de análise financeira mais escalável para acompanhar o crescimento
dos negócios. O rápido crescimento da Karnov, líder nos mercados
dinamarquês e sueco, estava pressionando os processos baseados
em planilhas de sua equipe financeira.

Karnov decidiu reestruturar seus processos de consolidação financeira,
orçamento e planejamento. Usando o IBM Planning Analytics on Cloud, a
empresa conseguiu introduzir maior automação e transparência, reduzindo
as tarefas manuais de preenchimento de planilhas. A automação permitiu
fazer fechamentos de fim de mês rapidamente e a reduzir os ciclos de
orçamento. Melhorou a auditabilidade, a consistência e a transparência.
Com a elevada escalabilidade que a tecnologia oferece, a Karnov agora
conta com um sistema que suporta e acelera o contínuo crescimento.
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Os impactos de vincular esse recurso de tomada de decisão de
destaque por meio de um workflow inteligente não são hipotéticos
nem desprezíveis. Os benefícios incluíam uma redução de oito dias
nos dias até o fechamento do registro para análise e um aumento de
três pontos percentuais na precisão das previsões no planejamento
e análise financeiros.

Capítulo 7.

Todos os fatores necessários

Como podemos acessar e aplicar dados históricos e em
tempo real para prever o futuro e fazer alterações em tempo
real no workflow?

Neste relatório, focamos nos cinco fatores para melhorar a tomada
de decisão. Os CFOs devem explorar os cinco fatores, ao invés de
apenas um ou dois. Os CFOs de hoje devem pensar estrategicamente,
implementando workflows inteligentes e com metodologia agile para
promover a agilidade. Eles incentivam e desenvolvem essa flexibilidade em suas equipes e, por meio do alcance em toda a organização,
em toda a empresa. E aqueles que assumem essa função dependem
da ciência de dados e do gerenciamento de dados para criar e
oferecer insights estratégicos e operacionais contínuos.

Três perguntas essenciais para os CFOs
Como podemos unificar processos a partir de diferentes
experiências do usuário e silos de processos tradicionais?

Como podemos abordar o alto nível de variação presente
nos processos e entre eles para ir além da padronização?
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Guia de ação

CFOs como arquitetos
de ação e agentes
de mudança

Os CFOs têm um papel fundamental em liderar as empresas e sua
função está se tornando cada vez mais essencial para o desenvolvimento e a execução de estratégias corporativas. Outras funções do
C-suite estão consultando CFOs para obter orientação, opinião,
maturidade e disciplina. No entanto, nem todos os líderes financeiros
possuem ferramentas e sistemas, métodos, controle, entre outros,
para adotar essa oportunidade por completo.
É necessário que o CFO se torne um parceiro de negócios essencial
para corresponder suas ambições às expectativas da empresa. A
eficácia no apoio à tomada de decisão é o meio mais importante
para a área financeira se tornar um parceiro essencial. Cinco fatores
para alcançar o sucesso: foco estratégico, agilidade organizacional,
centralidade de dados, nova definição de talentos e workflows inteligentes. O momento nunca esteve tão propício para definir novas
abordagens para o futuro.

Outras funções do C-suite estão
consultando CFOs para obter
orientação, opinião, maturidade
e disciplina. No entanto, nem
todos os líderes financeiros têm
as ferramentas para adotar essa
oportunidade por completo.
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Recomendações para todos os CFOs

Posicione os dados no centro da empresa:

Foque na estratégia e aumente o suporte para a tomada de decisão:

– Padronize as definições de dados financeiros e não
financeiros e estabeleça um framework de controle de dados
em toda a empresa

– Identifique as áreas em que as vantagens específicas da sua
organização oferecem valor para os parceiros
– Acesse a inovação aberta por meio de ecossistemas para conhecer
novas ideias, talentos e oportunidades
– Promova a colaboração no C-suite para facilitar a transformação,
a inovação e o foco no cliente.
Implemente uma função financeira mais ágil:
– Adote estruturas mais horizontais que viabilizem a tomada de
decisão mais fluída
– Prepare as equipes para usar abordagens experimentais e aceitar
as falhas
– Implemente ferramentas de autoatendimento para a equipe não
financeira a fim de liberar o tempo da equipe financeira para focar
em tarefas mais complexas.

– Crie repositórios centrais para agregar dados financeiros,
operacionais e selecionados externamente
– Modernize seu ERP.
Invista em sua força de trabalho:
– Priorize o treinamento, a promoção e a gestão de talentos
com foco em recursos voltados para o futuro
– Comunique a missão e o propósito para dar suporte à transformação e à gestão de mudanças
– Requalifique a equipe financeira existente para fortalecer
conhecimento de dados e análise e a habilidade de formar
parcerias de negócios.
Aumente a inteligência através da tecnologia:
– Implemente ferramentas e recursos que aumentam a
maturidade digital de toda a empresa
– Promova a abertura a novas tecnologias potenciais que
agregam valor e melhoram a tomada de decisão
– Desenvolva a capacidade da organização de adotar novas
tecnologias de maneira eficaz e rápida.
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Ações recomendadas por arquétipo
Seria inviável afirmar que um executivo que corresponda a um único
arquétipo de CFO deva seguir as atividades recomendadas para outro
dos 4 grupos distintos de CFO. Além disso, a estrutura exclusiva de cada
empresa determina as possibilidades, recursos e ferramentas
disponíveis para seu CFO e equipe financeira.
Dito isso, algumas considerações podem melhorar a eficácia de cada
arquétipo. “Nossa cultura corporativa, que é conservadora em relação
ao risco, está enfrentando um desafio”, diz o CFO de um banco japonês,
expressando um sentimento comum entre os CFOs. “Estamos agora
realizando uma mudança de cultura para reconsiderar nossa postura,
rompendo com uma mentalidade defensiva”.

Criamos uma estratégia focada no impacto para os quatro arquétipos
com base em seus pontos fortes e fracos. Alguns CFOs podem
escolher focar mais em reduzir a falta de análise ou melhorar o
caminho da decisão até a ação. Independentemente do ambiente em
que opera, as seguintes estratégias oferecem um conjunto de opções
imediatas, de curto e de longo prazo a serem consideradas.
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Estratégia para Consultores estratégicos
Embora os Consultores estratégicos sejam o grupo mais eficaz
atualmente, com pontos fortes nas quatro dimensões de tomada de
decisão, eles ainda apresentam oportunidades pontos de melhoria.
Eles podem criar cenários melhores usando dados para aumentar o
engajamento do cliente e aprimorar as operações, além de continuar

desenvolvendo uma organização financeira verdadeiramente ágil,
aprofundar o compartilhamento de dados com ecossistemas e
parceiros e ampliar o uso de dados em workflows cada vez mais
inteligentes.
A ênfase em sua estratégia pode ser resumida como “não desacelere”.
Em vez disso, continue a promover investimentos e ambições.

Estratégia do Consultor estratégico
Fator

Imediato

Curto prazo

Longo prazo

Foco estratégico

Continue a criar recursos de
modelagem e de construção de
cenários

Use o cultivo de dados com
ecossistemas e parcerias para
identificar oportunidades de
crescimento

Agilidade
organizacional

Aprimore o treinamento em agile

Amplie o suporte às decisões
relacionadas a força de trabalho, cadeia
de suprimentos, marketing e análise do
consumidor baseadas em IA e na
colaboração com o CMO, CHRO e CSCO.
Atribua direitos de tomada de decisão
a um número menor de pessoas
Implemente o COEs para FP&A e o
lead to cash

Centralidade de
dados
Nova definição
de talentos

Crie regras para o compartilhamento
de dados com ecossistemas e
parceiros
Solicite a opinião da equipe financeira
sobre as oportunidades de
transformação da área financeira

Vincule os dados operacionais com os
financeiros para a tomada de decisão
Use a IA para a identificação, retenção
e desenvolvimento de talentos

Inclua habilidades agile, de ciência
de dados e de aprendizado de
máquina
Workflows
inteligentes

Decisões certas

Promova a disponibilidade de dados
em tempo real para acesso e
preenchimento de relatórios
Continue a promover uma cultura
orientada por dados
Controle as mudanças associadas com
tecnologias de transformação digital
das finanças

Inclua processos de lead to cash,
FP&A e source to pay

Velocidade das decisões

Continue a aprimorar o processos de
alocação de recursos e a formação de
uma força de trabalho substituível

Avalie as oportunidades de
implementar a IA e RPA para lead to
cash e source to pay
Decisões em ações

Esforço adequado na tomada de decisão

Promova a disponibilidade de dados
em tempo real para acesso e
planejamento
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Estratégia para Decisores deliberados
As prioridades para os Decisores deliberados começam com maior
foco, eliminando distrações, como a transferência ou o compartilhamento de responsabilidades da transformação digital da empresa. Sua
estratégia enfatiza a aceleração da adoção e do uso de habilidades de
análise, que também promover maior engajamento colaborativo entre
as unidades de negócios.

A aplicação de técnicas agile e de um mindset agile e a implementação de tecnologias avançadas é essencial para tomar decisões
mais rápidas. Os Decisores deliberados devem aprender a aproveitar
os dados em tempo real que muitos deles já possuem para poderem
acompanhar o panorama de negócios em constante mudança.

Estratégia do Decisor deliberado
Fator

Imediato

Curto prazo

Longo prazo

Foco estratégico

Remova a propriedade da
transformação digital empresarial do
CFO

Aumente a colaboração entre o Chief
Risk Officer e o Chief Digital Officer
para a criação de estratégias

Crie recursos de suporte à decisões de
M&A

Estabeleça uma abordagem
experimental na execução de
transformação financeira

Implemente o COE em IA

Agilidade
organizacional

Defina o controle da tomada de
decisão

Implemente técnicas agile para
acelerar os insights sobre
investimentos de capital e alocação
de recursos

Centralidade de
dados

Modernize os recursos de dados e TI
de finanças

Contrate talentos externos para
aprimorar as habilidades digitais
Implemente a uniformidade para
dados não financeiros

Nova definição
de talentos

Inclua habilidades em RPA,
aprendizado de máquina e ciência de
dados

Amplie o envolvimento dos
funcionários em ideias de
transformação financeira

Inclua processos de lead to cash,
FP&A e source to pay

Estabeleça recompensas para os
talentos por habilidades importantes
Implemente análise avançada e IA em
FP&A e registros para análise

Workflows
inteligentes

Mude para o planejamento orientado
por dados
Decisões certas

Velocidade das decisões

Decisões em ações

Esforço adequado na tomada de decisão

Proporcione acesso aos dados de
performance à equipe não financeira
Prepare as equipes multifuncionais
para oferecer suporte a decisões

Desenvolva regras para coletar, usar e
compartilhar dados
Implemente a IA em processos de RH
(aprendizado, identificação de talentos)

Implemente a análise avançada e IA
em source to pay
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Estratégia dos Arquitetos de ação
As prioridades dos Arquitetos de ação giram em torno da redução do
ruído que pode complicar a análise de decisões e possibilitar decisões
mais rápidas e de qualidade por ter mais dados prontamente
disponíveis. Isso significa usar o ERP de cloud para oferecer uma única
versão dos dados financeiros. A implementação de tecnologias de
análise adequadas e a integração de dados financeiros e não
financeiros em uma única camada.

E definir um framework de gerenciamento de performance que reflita
os verdadeiros motivadores da performance de negócios. Essas ações
devem ser executadas sem prejudicar a velocidade de ação existente
e a tomada de decisão.

Estratégia do Arquiteto de ação
Fator

Imediato

Curto prazo

Longo prazo

Foco estratégico

Aumente a colaboração entre o Chief
Risk Officer e o Chief Operating
Officer para a criação de estratégias

Aprimore os recursos para oferecer
suporte ao crescimento e para
responder às mudanças do modelo de
negócios

Inclua acesso em tempo real aos dados
de performance

Implemente o COE em IA e FP&A

Aumente a alocação de recursos e
forme uma força de trabalho
substituível

Agilidade
organizacional

Prepare as equipes multifuncionais
para oferecer suporte a decisões

Aplique técnicas agile para acelerar os
insights em planejamento, orçamento
e previsão

Proporcione acesso aos dados de
performance à equipe não financeira

Centralidade de
dados

Racionalize as instâncias de ERP

Migre para o ERP de núcleo da cloud

Contrate talentos externos para
aprimorar as habilidades digitais
Padronize a arquitetura de dados

Nova definição
de talentos

Inclua habilidades de ciência de
dados

Defina regras para coletar, usar e
compartilhar dados
Estabeleça recompensas para os
talentos por habilidades importantes

Implemente a IA em processos de RH
(aprendizado, identificação de talentos)

Workflows
inteligentes

Inclua processos de lead to cash,
FP&A e source to pay

Implemente análise avançada e IA
em FP&A e registros para análise

Implemente a análise avançada e IA
em source to pay

Inclua RPA no lead to cash, em IA e
no gerenciamento de disputas
Decisões certas

Velocidade das decisões

Decisões em ações

Esforço adequado na tomada de decisão
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Estratégia dos Operadores restritos
Os Operadores restritos estão se atualizando em várias frentes.
Embora possa ser tentador dar um passo a frente da concorrência,
é melhor evitar o risco de ter que arcar com possíveis erros. Por mais
que as tecnologias sejam atrativas, foque primeiro nos conceitos
básicos. Antes da implementação, invista em habilidades profissionais, processos e cultura que são necessários para aproveitar
essas tecnologias ao máximo.

O roadmap dos Operadores restritos começa com destaque para o
foco estratégico. Qualquer responsabilidade de transformação digital
em toda a empresa deve ser compartilhada de forma colaborativa. A
influência nessa área será mais fácil do que assumir a total responsabilidade. Porém, uma estratégia de transformação clara e bem-definida
para a função financeira deve ser uma prioridade.
Outras ações básicas: estabelecer uma uniformidade de processos e
sistemas, implementar serviços compartilhados e integração, quando
possível, para aproveitar os resultados sem precisar administrá-los e
padronizar e automatizar os dados financeiros.

Estratégia do Operador restrito
Fator

Imediato

Curto prazo

Longo prazo

Foco estratégico

Remova a propriedade da
transformação digital empresarial do
CFO

Promova a colaboração entre o Chief
Risk Officer e o Chief Operating Officer
para a criação de estratégias

Inclua acesso em tempo real aos dados
de performance

Agilidade
organizacional

Estabeleça o controle da tomada de
decisões

Implemente o COE em IA e FP&A

Procure o processamento de
transação nos modelos de devolução

Centralidade de
dados

Estabeleça a uniformidade de dados

Nova definição
de talentos

Estabeleça uma estratégia de
transformação financeira bemdefinida com gestão de mudanças

Workflows
inteligentes

Promova a uniformidade de dados e
a propriedade de processos global

Aplique técnicas agile para acelerar
os insights no PBF
Estabeleça uma abordagem
experimental na execução de
transformação financeira
Defina regras para coletar, usar e
compartilhar dados
Racionalize as instâncias de ERP
Inclua habilidades de curadoria de
dados
Inclua processos de lead to cash,
FP&A e source to pay
Mude para o planejamento orientado
por dados

Decisões certas

Velocidade das decisões

Decisões em ações

Esforço adequado na tomada de decisão

Proporcione acesso aos dados de
performance à equipe não financeira
Implemente a IA para acompanhar a
execução da estratégia
Prepare as equipes multifuncionais
para oferecer suporte a decisões
Aumente a alocação de recursos e
forme uma força de trabalho
substituível
Contrate talentos externos para
aprimorar as habilidades digitais
Padronize a arquitetura de dados

Implementar iniciativas de talento

Implemente análise avançada e IA em
FP&A, source to apy, lead to cash e
registros para análise
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Metodologia de pesquisa e análise
No segundo e terceiro trimestres de 2021, o IBM Institute for Business
Value (IBV), em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou
2.000 Chief Financial Officers (CFOs) de 28 setores e 43 regiões. As
entrevistas foram conduzidas virtualmente.
O IBV complementou a coleta de dados com conversas aprofundadas
com doze CFOs selecionados da América do Norte, América Latina,
África e Ásia-Pacífico. O foco dessas entrevistas quantitativas e qualitativas foram as tendências de negócios atuais e as estratégias e
desafios da função financeira. Os tópicos incluem a função do CFO na
transformação digital corporativa e em ecossistemas e plataformas,
recursos da função financeira de apoio à tomada de decisões corporativas e geração de insights preditivos e a viabilização das iniciativas de
finanças por meio de tecnologia, workflows inteligentes, talentos e
dados. As entrevistas foram realizadas de setembro a outubro de 2021.

Desenvolvemos a coleção de dados por país, setor e tamanho organizacional. Para entender melhor os impactos pré e pós-pandêmicos,
coletamos dados operacionais e financeiros para o período de 2018
a 2021.
Em termos de análise de dados, agrupamos as organizações
financeiras com base em sua eficácia em quatro dimensões
principais da tomada de decisão:
Eficiência: dedicar esforços que são apropriados para determinada
tarefa
Velocidade: decidir mais rápido que a concorrência
Do viés para a ação: converter decisões em etapas concretas
Precisão: gerar resultados positivos a partir das decisões tomadas.

O parceiro ideal para um mundo em
transformação
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Na IBM, colaboramos com nossos clientes, reunindo insights de
negócios, pesquisa avançada e tecnologia para oferecer a eles uma
vantagem clara no ambiente atual em constante mudança.

IBM Brasil Ltda
Rua Tutóia, 1157
CEP 04007-900
São Paulo – SP
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O IBM Institute for Business Value (Instituto IBM de Valor de
Negócios), parte do IBM Services, desenvolve insights estratégicos
baseados em fatos para executivos seniores de negócios em questões
críticas dos setores público e privado.

Mais informações
Para saber mais sobre este estudo ou sobre o IBM Institute for Business
Value, entre em contato conosco pelo e-mail iibv@us.ibm.com. Siga
@IBMIBV no Twitter e, para obter um catálogo completo de nossas
pesquisas ou para se inscrever na nossa newsletter mensal, acesse:
ibm.com/ibv.
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