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diferentes setores.

 

MEDIÇÃO



Oracle sponsored this CIMA research as both organisations seek to answer these two questions. CIMA conducted a global survey of senior finance professionals and other managers across different industries. 

CHARTERED GLOBAL 
MANAGEMENT 
ACCOUNTANT (CGMA®)
Two of the world’s most prestigious accounting bodies, AICPA and CIMA, 
have collaborated to establish the Chartered Global Management Accountant  
(CGMA®) designation to elevate and build recognition of the profession of 
management accounting. This international designation recognises the most 
talented and committed management accountants with the discipline and skill  
to drive strong business performance. CGMA® designation holders are either  
CPAs with qualifying management accounting experience, or associates or  
fellow members of the Chartered Institute of Management Accountants. 

www.cgma.org 

ORACLE 
Oracle offers a comprehensive and fully  
integrated stack of cloud applications and 
platform services. For more information about 
Oracle (NYSE:ORCL), visit www.oracle.com 
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Duas das organizações de contabilidade de maior prestígio no mundo, o 
AICPA e o CIMA, trabalharam em colaboração para estabelecer a designação 
Chartered Global Management Accountant (CGMA®), com o objetivo de avaliar 
e estimular o reconhecimento da profissão de contabilidade gerencial. Esta 
designação internacional reconhece os contadores gerenciais mais talentosos e 
compromissados com a disciplina e habilitados a impulsionar o forte desempenho 
dos negócios. Os detentores da designação CGMA® são CPAs (contadores 
credenciados) com experiência compatível em contabilidade gerencial ou 
membros do Chartered Institute of Management Accountants.www.cgma.org
 

A Oracle oferece uma pilha completa 
e totalmente integrada de aplicativos 
e serviços de plataforma na nuvem. 
Para mais informações sobre a Oracle. 
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CAPTURING VALUABLE DATA 
In recent decades, finance 
embraced technology-led 
innovation, automating back-
office processes to boost 
productivity, decision-making 
and performance management. 
Today, however, finance may 
lag behind marketing, sales and 
other customer-facing functions 
that are investing widely in 
digital technologies to capture 
valuable data about intangible 
assets such as brands, customer 
relationships, intellectual 
property and human capital.

BRINGING RIGOUR  
TO DECISIONS
Management accounting has the 
potential to bring professional 
rigour to decision-making by 
ensuring that decisions and 
performance management are 
informed by proper analysis of 
the relevant information and 
that the business is managed 
in the long-term interests of 
its stakeholders. 

FINANCE MUST MODERNISE

The digital age has redefined 
business roles. CFOs and their 
finance teams are being asked 
to help define and implement 
new, digitally-enabled business 
models, and must expand their 
existing competencies with in-
depth knowledge of technology 
and analytics, as well as broader 
leadership and business partnering 
skills. Traditional performance 
metrics no longer capture the 
value being created by intangibles. 
CFOs need new metrics to 
measure and monitor these value 
drivers using the latest cloud-
based tools and technologies. 

Digitisation and globalisation cause commoditisation and threaten established business 
models. Intangible assets – such as brands, customer relationships, intellectual property  
and human capital – have become the main value drivers in business. Consequently,  
business leaders may need to adapt their business models or develop new ones. To achieve 
this, quality decision-making and value-creating data insights are essential, and are rapidly 
becoming determinants of organisational success. Equally, organisations need new measures 
to manage performance, develop intangible assets and achieve their strategic goals.

EXECUTIVE SUMMARY

What is finance’s role in measuring and monitoring the new value drivers in today’s 
digital economy? To find the answer, Oracle sponsored comprehensive research 
by CIMA and AICPA into the value drivers in the digital age; the new and required 
performance measures; who provides these measures; and the implications for 
CFOs and management accountants. Nearly 800 people contributed to this report 
through a global online survey and interviews. We acknowledge their support and 
hope the findings are valuable to them, their employers and you.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Digitalização (entrada na era digital) e globalização provocam a commoditização (quando um produto perde 
seus diferenciais perante a concorrência) 
e ameaçam os modelos de negócios estabelecidos. Ativos intangíveis – como marcas, relacionamento com 
os clientes, propriedade intelectual e capital humano – tornaram-se os principais determinantes do valor nos 
negócios. Consequentemente, os líderes de negócios talvez precisem adaptar ou desenvolver novos modelos 
de negócios. Para tanto, um processo decisório de qualidade e insights que criam valor e são baseados em 
dados são essenciais e, rapidamente, estão se tornando fatores determinantes do sucesso organizacional. 
Do mesmo modo, as organizações precisam de novos indicadores para gerenciar o desempenho, desenvolver 
ativos intangíveis e alcançar seus objetivos estratégicos.

CAPTURANDO DADOS VALIOSOS
Nas últimas décadas, a função de 
finanças tem adotado a inovação guiada 
pela tecnologia, automatizando os 
processos de back-office para turbinar 
a produtividade, a tomada de decisões 
e a gestão do desempenho. Contudo, 
atualmente, a função de finanças pode 
ficar para trás de áreas como marketing, 
vendas e outras funções que interagem 
com os clientes e estão investindo 
fortemente em tecnologias digitais para 
capturar dados valiosos sobre ativos 
intangíveis como marcas, relacionamento 
com os clientes, propriedade intelectual e 
capital humano.

LEVANDO RIGOR ÀS DECISÕES
A contabilidade gerencial tem a 
capacidade de levar rigor profissional 
ao processo decisório, garantindo 
que os responsáveis pelas decisões e 
gestão do desempenho mantenham-
se bem informados com análises 
adequadas das informações relevantes 
e que os negócios sejam administrados 
visando aos interesses de longo prazo 
de seus stakeholders.

A FUNÇÃO DE FINANÇAS DEVE SE 
MODERNIZAR
A era digital redefiniu as funções de 
negócios. CFOs e suas equipes financeiras 
vêm sendo solicitados a ajudar a definir e 
implementar novos modelos de negócios 
habilitados para as tecnologias digitais 
e devem expandir suas competências 
existentes com conhecimento aprofundado 
de tecnologia e analytics (análises 
avançadas), bem como ampliar suas 
habilidades de liderança e formação de 
parcerias nos negócios. Os tradicionais 
indicadores de desempenho não mais 
capturam o valor criado pelos ativos 
intangíveis. Os CFOs precisam de novos 
indicadores para mensurar e monitorar 
esses determinantes do valor usando as 
mais recentes ferramentas e tecnologias 
baseadas na nuvem.

Qual é o papel da função de finanças na medição e no monitoramento dos novos determinantes 
de valor na economia digital da atualidade? Para encontrar a resposta, a Oracle patrocinou 
uma ampla pesquisa conduzida pelo CIMA e o AICPA sobre os determinantes do valor na 
era digital — as novas e indispensáveis medições de desempenho, quem deve fornecê-
las e as implicações para CFOs e contadores gerenciais. Quase 800 pessoas contribuíram 
na compilação deste relatório através de entrevistas e de uma pesquisa global on-line. 
Agradecemos o apoio dos participantes da pesquisa e esperamos que as descobertas deste 
estudo sejam valiosas para eles, seus empregadores e para os leitores.



1. CONTEXT FOR 
THE RESEARCH

THE EXPLODING VALUE  
OF INTANGIBLE ASSETS
Impact on finance: As corporate structures and business 
models evolve, so too must the metrics finance uses to 
measure performance. 

As the internet era dawned, former GE CEO 
Jack Welch used the term “destroy your 
own business” to encourage managers at 
his company to find new internet-enabled 
ways of running their business units. 
He recognised the risk that new entrants, 
free from legacy systems, might develop 
new business models and compete in 
ways that could destroy their company. 
   
Fast-forward 30 years, and GE is once again 
“destroying its own business” by responding to the 
digitisation of the industrial sector. The company  
is reinventing itself as a software provider for the 
“Industrial Internet”, using data and analytics to 
make planes, trains, automobiles and other machines 
worldwide run more efficiently.

THE POWER OF INTANGIBLE ASSETS

GE recognised what many are just learning: that the 
companies creating the most value today aren’t those 
holding the most physical or financial assets. Rather, 
they are companies that control intangible assets 
such as intellectual property from software, patents 
and copyrights; customer capital from buyer data 
and insights from transactions; and human capital 
in the form of talent and co-creation networks. The 
evolution of value drivers on the S&P 500 reveals how 
intangibles now comprise 80 per cent of corporate 
valuations on the index – up from 20 per cent in 1975.1
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1. CONTEXTO 
DA PESQUISA
A EXPLOSÃO DO VALOR 
DOS ATIVOS INTANGÍVEIS
Impacto nas finanças: os indicadores que a função 
de finanças usa para avaliar o desempenho 
devem acompanhar a evolução das estruturas 
corporativas e modelos de negócios.

Trinta anos se passaram e a GE mais uma 
vez está “destruindo seu próprio negócio” 
em reação à digitalização do setor industrial. 
A empresa está se reinventando como 
fornecedora de software para a “internet 
industrial”, usando dados e analytics com 
o objetivo de fazer com que aviões, trens, 
automóveis e outras máquinas ao redor do 
mundo funcionem com maior eficiência.

O PODER DOS ATIVOS INTANGÍVEIS
A GE reconheceu o que muitas organizações 
apenas começaram a aprender: que 
as empresas que criam mais valor na 
atualidade não são as que detêm o maior 
volume de ativos físicos ou financeiros, mas 
sim as que controlam ativos intangíveis, 
como propriedade intelectual de software, 
patentes e direitos autorais; capital de 
clientes provenientes de dados dos 
compradores e insights das transações, 
e capital humano na forma de talento 
e redes de co-criação. A evolução dos 
determinantes do valor no índice S&P 500 
revela como os bens intangíveis atualmente 
respondem por 80% das avaliações 
corporativas das empresas incluídas nesse 
índice — em 1975, o percentual era de 20%.1

Com o despontar da era da internet, Jack 
Welch, ex-CEO da GE, usou o termo “destrua 
o seu negócio” para incentivar os gestores 
de sua empresa a encontrar novas maneiras 
de gerenciar com base na internet. Ele 
reconheceu que as novas empresas que 
entravam no mercado, livres de sistemas 
ultrapassados, poderiam desenvolver novos 
modelos de negócios e competir de maneiras 
capazes de destruir a GE.



?

HIGH VALUE FROM FEWER FIXED ASSETS

Fortune calls this economic environment the 
“friction-free economy”, where labour, information 
and money move easily, cheaply and almost instantly 
around the world.2 Others call it the “collaborative 
economy” or “sharing economy”, where people get 
what they need from other people, using or renting 
excess capacity rather than owning or buying. 
More companies than ever are creating high value 
with fewer fixed assets. Think Uber, the world’s 
largest car service with no cars, which investors 
have now valued at US$51 billion; or Apple, which 
outsources almost its entire value chain yet has a war 
chest of US$172 billion in capital.

These companies rely less on owning physical assets 
like plant, equipment and real estate, and more on 
leveraging the excess capacity of others. For example, 
Apple rents out others’ servers to host its iCloud service 
and only pays for what it needs, and uses third parties for 
its manufacturing and global supply-chain operations.3 
McKinsey reports that these “asset-light, idea-intensive 
sectors” now generate 31 per cent of Western company 
profits, up from 17 per cent in 1999.4

TURNING TO FINANCE TEAMS FOR HELP
Not all companies creating value today are Silicon 
Valley start-ups. Traditional companies like Walmart 
are evolving their business models to become digital 
businesses – and turning to their finance teams for 
help in doing so. “Our goal is to deliver a seamless 
shopping experience online at scale,” explains 
Walmart eCommerce CFO Galagher Jeff.

“We have 4,500 stores and over 7 million 
items, and we’ll probably double that 
number to 15 million next year. It’s my 
job to think about the most efficient and 
effective way to meet that customer 
demand. The digital business model looks 
very different, depending on the choices 
that we have and where we are putting 
inventory. So we are working with our 
operations team now to understand not 
just the channels we started with before, 
but where we make the investments, 
where we build new fulfilment centers 
versus third-party suppliers. Those are 
the kinds of questions we face.”

Galagher Jeff, CFO,  
Walmart eCommerce, USA

COMPONENTS OF S&P 500 MARKET VALUE

83%

1975

17% 32% 68% 80% 84%

68%

1985

32%

1995

20%

2005

16%

2015*

*As of January 2015

Tangible Assets Intangible Assets Source: Ocean Tomo
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ALTO VALOR PROVENIENTE DE MENOS ATIVOS FIXOS
A Fortune batizou este ambiente econômico de 
“economia sem fricção”, na qual a mão de obra, a 
informação e o dinheiro transitam de maneira fácil, 
barata e quase instantânea em todo o mundo.2 Outros 
gostam de chamá-la “economia colaborativa” ou 
“economia compartilhada”, na qual as pessoas 
suprem suas necessidades usando ou alugando 
a capacidade excedente em vez de adquirir o que 
precisam. Nunca tantas empresas criaram alto valor 
com menos ativos fixos. Pense no Über, a maior 
empresa mundial de serviços de transporte urbano 
privado que não tem carros, mas foi avaliada em US$ 
51 bilhões; ou na Apple, que terceiriza quase toda a 
sua cadeia de valor e, ainda assim, tem uma reserva 
financeira de US$ 172 bilhões em capital.
Essas empresas dependem menos de deter a 
propriedade de ativos físicos como instalações, 
equipamentos e imóveis e mais de aproveitar a 
capacidade excedente de outras organizações. 
Por exemplo, a Apple aluga os servidores de outras 
empresas para o seu serviço iCloud, paga somente 
pelo que precisa e terceiriza suas operações de 
manufatura e cadeia global de suprimentos.3 A 
McKinsey publicou que, atualmente, os “setores com 
uso intensivo de ideias e restrito de ativos” geram 
31% dos lucros das empresas no Ocidente — em 1999, 
esse número equivalia a 17% .4

PEDINDO AJUDA ÀS EQUIPES DE FINANÇAS
Nem todas as organizações que estão criando valor hoje 
são startups do Vale do Silício. Empresas tradicionais 
como o Walmart estão evoluindo seus modelos de 
negócios para ingressar na era digital e pedindo ajuda 
às equipes de finanças para alcançar esse objetivo. 
“Queremos proporcionar uma experiência de compra 
on-line coesa em larga escala”, explica Galagher Jeff, 
CFO do Walmart eCommerce.

COMPONENTES DO VALOR DE MERCADO DO ÍNDICE S&P 500

“Temos 4.500 lojas, mais de 7 milhões de itens 
e provavelmente vamos dobrar esse número 
para 15 milhões no próximo ano. É meu trabalho 
pensar sobre a maneira mais eficiente e eficaz 
de atender essa exigência dos clientes. O modelo 
de negócios digitais parece muito diferente, 
dependendo das opções que temos e de onde 
colocamos o estoque. Sendo assim, trabalhamos 
em conjunto com nossa equipe de operações 
para entender não só os canais com os quais 
iniciamos antes, como também onde investimos, 
onde criamos novos centros de execução de 
pedidos e onde contamos com fornecedores 
terceirizados. Essas são as questões que 
enfrentamos.”

Galagher Jeff, CFO,  
Walmart eCommerce, EUA

*Em janeiro de 2015

Ativos tangíveis Ativos intangíveis Fonte: Ocean Tomo



Globalisation and technological advances give competitors 
access to similar resources, while competition causes 
processes to converge on similar standards. This leads 
to commoditisation and erodes margins. The quality of a 
business’s decision-making has become one of the most 
important factors in enabling it to differentiate through 
intangibles, and succeed.

Unfortunately, decision-making can be misinformed or be 
subject to bias. In today’s digital world, there can be an 
excess of data but a shortage of information and insight. 
Therefore, businesses need professional rigour in their 
decision-making. This ensures decisions are informed by 
diligent analysis of the available evidence, and incorporate 
the long-term interests of the business and its stakeholders.
 
The management accounting profession can contribute 
greatly to this rigour, given its traditional role in providing 
accounts, management information and experience, 
partnering with the business to guide decisions. 

MAKE RECOMMENDATIONS  
THAT ARE ACTIONABLE 

“People say, ‘Don’t present data, present 
insight,’ but it’s not about some observations 
that we’re making. It’s about making 
recommendations that are actionable. 
For that recommendation to be actionable, 
you need to have a deep understanding 
of what levers are available to the business 
and then be able to conceptualize how those 
recommendations can impact the business.” 

Head of Analytics,  
Consumer Electronics Manufacturer, USA

THE IMPORTANCE 
OF GOOD 
DECISION-MAKING
Impact on finance: Intangible assets are difficult to 
measure in financial terms, which increases the risk 
of bias in decision-making. Finance can influence and 
advance strategic outcomes by partnering with the 
business to strengthen data-driven decision-making.

MANAGEMENT ACCOUNTANTS’ ROLES IN DECISION-MAKING

OBJECTIVES AND ORGANISING FRAMEWORK

In this research, we considered what information 
businesses need about value drivers in the digital age, 
and the role management accountants play. We asked:

• What are the value drivers and are there KPIs  
to manage them?

• Who supplies and is responsible for the required 
analysis or KPIs?

• What is the role of finance and what influence does 
finance have?

DATA – MOSTLY FINANCIAL REPORTS ANALYSIS

INSIGHT INFLUENCE IMPACT
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Management accountants access data to produce  
accounts and management information. They conduct 
analyses and collaborate with business managers to 
develop insights that inform decisions. Their professional 
objectivity can help ensure that decisions are taken in 
the interests of stakeholders. Management accountants 
influence how businesses implement decisions by 
providing plans, budgets and forecasts. And they help  
to achieve impact by assembling the measures needed  
for performance management.

A IMPORTÂNCIA DE 
UM BOM PROCESSO 
DECISÓRIO
Impacto nas finanças: Os ativos intangíveis são difíceis 
de avaliar em termos financeiros, o que aumenta o risco 
de tendenciosidade na tomada de decisões. A função 
de finanças pode influenciar e estimular resultados 
estratégicos ao trabalhar em parceria com a área de 
negócios para fortalecer o processo decisório orientado 
por dados.

A globalização e os avanços tecnológicos dão aos 
concorrentes acesso a recursos semelhantes enquanto 
a concorrência provoca a conversão dos processos a 
padrões semelhantes. Isso leva à commoditização e 
corrói as margens. A qualidade da tomada de decisões 
tornou-se um dos fatores mais importantes para que 
as empresas possam diferenciar-se através dos bens 
intangíveis e vencer no mercado.

Infelizmente, o processo decisório pode ser mal 
informado e ou sujeito à tendenciosidade. No mundo 
digital da atualidade, pode haver excesso de dados, 
mas escassez de informações e insights. Portanto, as 
empresas precisam de rigor profissional na tomada de 
decisões para garantir decisões bem embasadas por 
análises aprofundadas das evidências disponíveis e 
incorporar os interesses de longo prazo dos negócios e 
seus stakeholders.

A profissão de contabilidade gerencial pode contribuir 
muito para esse rigor, dado o seu tradicional papel de 
fornecer expertise, informações contábeis e gerenciais, 
trabalhando em parceria com a área de negócios para 
orientar as decisões.

FAÇA RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

“As pessoas dizem: ‘não apresente 
dados, apresente insights’, mas isso 
vai além de algumas observações 
que fazemos. Isso significa fazer 
recomendações práticas. Para tanto, 
você primeiro precisa entender bem 
quais alavancas estão disponíveis 
na empresa para depois estabelecer 
como essas recomendações podem 
afetar os negócios.” 

Diretor de analytics,
Fabricante de produtos eletrônicos 
ao consumidor, EUA

DADOS – PRINCIPALMENTE 
FINANCEIROS

RELATÓRIOS

INFLUÊNCIAINSIGHTS

ANÁLISES

IMPACTO

ESTABELECENDO OBJETIVOS E 
ORGANIZANDO O FRAMEWORK 
Nesta pesquisa, analisamos quais informações 
as empresas precisam sobre os determinantes do 
valor na era digital e o papel que os contadores 
gerenciais desempenham. Perguntamos: 

• Quais são os determinantes do valor e existem 
KPIs para administrá-los?
• Quem fornece e é responsável pelas análises ou 
KPIs necessários?
• Qual é o papel de finanças e qual influência essa 
função exerce?

PAPÉIS DO CONTADOR GERENCIAL NA TOMADA DE DECISÕES

Os contadores gerenciais acessam dados para produzir 
informações gerenciais e contábeis, realizam análises e 
colaboram com os gerentes de negócios para desenvolver 
insights a fim de embasar as decisões. A objetividade desses 
profissionais pode ajudar a garantir que as decisões sejam 
tomadas em favor dos interesses dos stakeholders. Os 
contadores gerenciais influenciam o modo como as empresas 
implementam as decisões, fornecendo planos, orçamentos 
e previsões. Eles também ajudam a alcançar o impacto 
desejado, compilando as avaliações necessárias para a 
gestão do desempenho.



2. WHAT BUSINESSES
NEED TO KNOW IN  
THE DIGITAL AGE
VALUE DRIVERS IN THE DIGITAL AGE
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THE NEED FOR NEW MEASURES

Creating long-term value while 
simultaneously meeting current 
operational objectives requires more 
advanced performance management 
than can be achieved using 
financial measures alone. Business 
leaders need new measures and 
analysis to manage performance 
in the digital age. To manage their 
intangible assets, it is important that 
businesses measure them, or at least 
describe them in non-financial terms.

We asked respondents to rank first 
to fifth what they consider are the 
most important determinants of 
value in their business today. The top 
five value drivers, ranked in their top 
five by more than 50 per cent of the 
744 respondents, are:

1. Customer satisfaction – 76 per cent
2. Quality of business processes – 64 per cent
3. Customer relationships – 63 per cent
4. Quality of people (human capital) – 61 per cent
5. Reputation of brands – 58 per cent

RANKING THE VALUE DRIVERS

1000 200 300 400 500 600

Customer satisfaction 

Quality of business processes

Customer relationships

Quality of your people (human capital)

Reputation of brand

Strategic decision-making 

Strategy execution

Patented product or processes 

Supplier relationship

Plant and equipment

1st 3rd 5th2nd 4th

Number of respondents

 
A NECESSIDADE DE NOVOS INDICADORES  

Criar valor de longo prazo e, ao mesmo 
tempo, cumprir os atuais objetivos 
operacionais requer uma gestão do 
desempenho mais avançada, que 
pode ser alcançada usando-se apenas 
indicadores financeiros. Os líderes de 
negócios precisam de novos indicadores 
e análises para gerenciar o desempenho 
na era digital. Para administrar os ativos 
intangíveis, é importante que as empresas 
possam mensurá-los ou, pelo menos, 
descrevê-los em termos não financeiros.

Pedimos para os participantes de nossa 
pesquisa classificarem os cinco principais 
determinantes do valor nos negócios 
da atualidade. Dos 744 executivos 
entrevistados, 50% responderam essa 
pergunta na seguinte ordem:

 
 
1. Satisfação do cliente – 76%
2. Qualidade dos processos de negócios - 64%
3. Relacionamento com os clientes – 63%
4. Qualidade do pessoal (capital humano) – 61%
5. Reputação das marcas – 58%

2. O QUE AS EMPRESAS 
PRECISAM SABER NA 
ERA DIGITAL
DETERMINANTES DO VALOR 
NA ERA DIGITAL

Satisfação do cliente 

Qualidade dos 
processos de negócios

Relacionamento com 
os clientes

Qualidade do pessoal 
(capital humano)

Reputação da marca

Tomada de decisões 
estratégicas 

Execução estratégica

Processos ou produtos 
patenteados

Relacionamento com os 
fornecedores 

Ativo imobilizado

Número de entrevistados

A NECESSIDADE DE NOVOS INDICADORES  



This is consistent with the findings of recent research 
by Brand Finance and CIMA,5 which shows the increasing 
importance of intangibles in business valuations quoted 
on the major stock markets. 

To counter the threat of commoditisation, organisations 
need to show the market how they are different. The 
customer should be at the centre of what the business 
does digitally. 

Customers are at the beginning and end of the balanced 
value chain, as illustrated in the diagram below.

“Brand Finance has Shell within the 
top twenty most valuable brands 
in the world. There aren’t any other 
energy companies close to us using 
those calculations and it proves to us 
that there is value in developing and 
protecting the brand.

“However, Shell has a way to go in 
becoming one of the world’s most 
valuable brands. We are getting better 
at treating the brand as an asset and 
we aspire to make it work harder even 
in the context of a pretty challenging 
external environment.” 

Stuart Chaplin, Retail Global 
Commercial Finance Manager,  
Shell, Netherlands

THE BALANCED VALUE CHAIN

CUSTOMERS’ 
NEEDS SET 
STRATEGIC 
DIRECTION

BRAND, 
VALUES & 
INTANGIBLES

INNOVATION & 
TRANSFORMATION

CUSTOMER  
SATISFACTION 
& RETENTION

PROMOTE, 
SELL AND 
DELIVER

SUPPLY 
CHAIN, 
PRODUCE & 
PACKAGE

FINANCIAL 
OUTCOMES

PROJECT MANAGEMENT; 
COMPETITIVE POSITION 
AND FUTURE EARNINGS

OPERATING EFFICIENCY 
AND RESULTS; PROCESS 

MANAGEMENT
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Essas descobertas são consistentes com os achados 
de uma recente pesquisa do Brand Finance e do 
CIMA5, que mostra a crescente importância dos bens 
intangíveis nas avaliações comerciais cotadas nas 
maiores bolsas de valores.
Para contornar a ameaça da commoditização, as 
organizações precisam mostrar ao mercado em que 
aspectos são diferentes. O cliente deve estar no centro 
do que a empresa faz neste mundo digital.
Os clientes estão no início e no fim da cadeia de valores 
equilibrada, conforme ilustrado no diagrama a seguir. 

“A Brand Finance classificou a Shell entre 
as vinte marcas mais valiosas do mundo. 
Usando esses cálculos, não existem 
outras empresas de energia que chegam 
perto de nós, o que comprova o valor de 
desenvolver e proteger nossa marca.
“No entanto, a Shell ainda tem um longo 
caminho para estar entre as primeiras 
marcas mais valiosas do mundo. Estamos 
melhorando nossa capacidade de tratar 
a marca como um ativo e esperamos 
melhorar ainda mais, mesmo em um 
ambiente externo um tanto desafiador.”

Stuart Chaplin 
gerente de finanças comerciais globais, 
Varejo, Shell, Países Baixos

A CADEIA DE VALORES EQUILIBRADA

AS NECESSIDADES DOS 
CLIENTES DEFINEM A 
DIREÇÃO ESTRATÉGICA

MARCA, VALORES E 
INTANGÍVEIS

INOVAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO

CADEIA DE 
SUPRIMENTOS, 
PRODUÇÃO E 
EMPACOTAMENTO

PROMOÇÃO, 
VENDAS E 
ENTREGAS

SATISFAÇÃO E 
RETENÇÃO DOS 
CLIENTES

RESULTADOS 
FINANCEIROS

GERENCIAMENTO DE PROJETOS, 
POSIÇÃO COMPETITIVA E 
GANHOS FUTUROS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL 
E RESULTADOS; 

PROCESSOS GERENCIAIS



This table lists KPIs in descending 
order of those currently 
measured or monitored by the 
finance function in respondents’ 
organisations (the sum  
of ”always” and “recently 
started” responses).

• 67 per cent of respondents’ 
finance functions currently 
measure or monitor data 
quality. This includes 
25 per cent who started 
doing so recently. This 
suggests that data quality 
is becoming a priority.

• Fewer than 50 per cent of 
respondents are measuring 
or monitoring new measures 
enabled by advances in data, such as social 
engagement and digital marketing effectiveness.

We need to consider if the measured  
KPIs are related to the value drivers.

IDENTIFYING NEW KPIs

Finance executives point to the need to identify new 
KPIs. Even if these KPIs need to evolve, they would help 
the business understand how to measure these new 
intangibles. “Choosing the right KPIs is hard,” notes  
Richard Wong, Vice President of Finance at LinkedIn. 
“You need to make sure that the KPIs you choose are 
measurable, impact the business, and that the underlying 
data is right. The worst thing you can do is not have any 
KPIs. In the beginning, your KPIs may be very simple, 
and may need to change or evolve over time, but at least 
you will have KPIs to focus on, to track the business and 
progress. It’s okay as you mature and evolve to change 
your KPIs.” 

TRACKING SOCIAL SENTIMENT  
AT WALMART ECOMMERCE

“Tracking social sentiment and 
incorporating that into decision-making 
is something we use effectively.  
We look real-time at social-media 
word clouds and other social-media 
input to understand what’s trending, 
what customers are saying about our 
eCommerce site, and what we can do 
to serve them better. It’s fascinating 
and a great opportunity for us to do 
more to meet customer needs.” 

Galagher Jeff, CFO,  
Walmart eCommerce, USA

20%0% 40% 60% 80% 100%

Return on Invested Capital (ROIC) 

Employee productivity

Customer experience and satisfaction

Data quality

Employee engagement and retention

Competitor activity

Customer pipeline and retention

Brand awareness and equity

Talent sourcing pipeline

Social engagement 

Social sentiment 

Digital marketing effectivness

Always Plan to  
(in next  
12 months)

Plan to in  
the future 
(12 months+)

No current 
plan

Recently 
started (in the 
last 12 months)

MEASURING AND MONITORING KPIs
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Esta tabela relaciona os KPIs 
em ordem descendente dos que 
são mensurados ou monitorados 
atualmente pela função de finanças 
nas organizações dos entrevistados 
(a soma das respostas “mensuramos 
sempre” e “começamos a mensurar 
agora”).

• 67% dos entrevistados afirmaram 
que o departamento de finanças de 
suas organizações mede ou monitora 
a qualidade dos dados. Isso inclui 
25% que começaram essa prática 
recentemente. Isso indica que a 
qualidade dos dados está se tornando 
uma prioridade.
• Menos de 50% dos entrevistados 
estão medindo ou monitorando novos 
indicadores, habilitados por avanços 
nos dados, como o envolvimento 
social e a eficácia do marketing 
digital.

Precisamos considerar se os KPIs 
medidos estão relacionados aos 
determinantes de valor.
 
IDENTIFICANDO NOVOS KPIs 
Os executivos de finanças apontam a necessidade 
de identificar novos KPIs. Mesmo que ainda tenham 
muito a evoluir, esses KPIs podem ajudar a empresa 
a entender como mensurar os novos intangíveis da 
era digital. “Escolher os KPIs certos é difícil”, observa 
Richard Wong, vice-presidente de finanças do LinkedIn. 
“Precisamos nos certificar de que os KPIs escolhidos 
são mensuráveis e causam impacto nos negócios, 
bem como garantir que os dados por trás deles estão 
corretos. A pior coisa, contudo, é não ter nenhum 
KPI. No início, os KPIs podem ser bastante simples 
e talvez você precise modificá-los ou aprimorá-los 
com o passar do tempo, mas pelo menos haverá KPIs 
para balizar o trabalho e acompanhar os negócios e o 
progresso da empresa. Não tem problema amadurecer, 
evoluir e modificar os KPIs de sua empresa.”

RASTREANDO O SOCIAL SENTIMENT NO 
WALMART ECOMMERCE 

“Rastrear o social sentiment (impressões 
registradas na mídia social) e incorporar 
as informações descobertas no 
processo decisório é algo que fazemos 
com eficácia. Analisamos as nuvens 
de palavras e outras fontes de dados 
da mídia social em tempo real para 
entender quais são as tendências, o que 
os clientes estão dizendo sobre nosso 
site de ecommerce e o que podemos 
fazer para melhor atendê-los. Além 
de ser uma excelente oportunidade, 
é fascinante poder fazer mais para 
atender as necessidades dos clientes.”

Galagher Jeff,  
CFO, Walmart eCommerce, EUA

ROIC (retorno sobre o capital investido)

Atividade da concorrência

Produtividade dos funcionários

Pipeline e retenção de clientes

Satisfação e experiência dos clientes

Notoriedade e valor da marca

Qualidade dos dados

Busca e pipeline de talentos

Social sentiment (impressões registradas na mídia social)

Retenção e engajamento dos funcionários

Envolvimento social

Eficácia do marketing digital

 Sempre Começamos 
recentemente 
(nos últimos 
12 meses)

Planejamos 
iniciar (nos 
próximos 12 
meses)

Planejamos 
implementar 
no futuro (em 
mais de 12 
meses)

Nenhum plano 
no momento

MENSURANDO E MONITORANDO OS KPIs 



TOP KPIs

BRAND AWARENESS MATTERS

Although brand awareness ranked ninth 
among survey respondents, one finance 
executive from a relatively young California 
company ranked it “essential”.

“Brand awareness is very, very important. 
When I first started, we were looking at brand 
awareness on a quarterly basis; now we are 
looking at it weekly – and sometimes even 
hourly. We use that information to tie back 
to marketing campaigns and events.” 

Head of Analytics, Consumer Electronics 
Manufacturer , USA

The top eight KPIs are those monitored 
by more than 50 per cent of respondents’ 
businesses. The ninth is brand awareness, 
which was at a borderline 49 per cent. 

The top five value drivers can relate to the 
corresponding KPIs in the diagram. The 
finance team also measures or monitors other 
KPIs. These include outcome KPIs (e.g. ROIC) 
and KPIs for factors that can influence 
performance (e.g. competitor activity).
Respondents most measured or monitored 
the data quality KPI. However, the data quality 
KPI may not relate directly to the quality of 
business processes value driver. For financially 
qualified respondents, data quality can be 
about the integrity of accounting information. 
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RETURN ON  
INVESTED 
CAPITAL  

(ROIC)

66%

CUSTOMER 
EXPERIENCE 

& 
SATISFACTION

60%

EMPLOYEE 
ENGAGEMENT  
& RETENTION

65%

EMPLOYEE  
PRODUCTIVITY

65%

CUSTOMER 
PIPELINE  

AND 
RETENTION

55%

TALENT 
SOURCING  

AND PIPELINE

50%

COMPETITOR
ACTIVITY

57%

DATA 
QUALITY

67%

BRAND 
AWARENESS 
AND EQUITY

49%

RELATING KPIs TO VALUE DRIVERS

TOP VALUE DRIVERS

CUSTOMER 
SATISFACTION

76%

QUALITY OF  
BUSINESS PROCESS

64%

CUSTOMER 
RELATIONSHIP

63%

QUALITY 
OF PEOPLE

61%

REPUTATION 
OF BRAND

58%

RELACIONANDO KPIs AOS DETERMINANTES DO VALOR

PRINCIPAIS KPIs

PRINCIPAIS DETERMINANTES DE VALOR

Os oito principais KPIs são os monitorados por 
mais de 50% das empresas dos entrevistados. 
O nono indicador é a notoriedade da marca, 
ficando perto do limite da pergunta da 
pesquisa, com 49%.
Os cinco principais determinantes do 
valor podem ser relacionados aos KPIs 
correspondentes no diagrama. A equipe de 
finanças também mede e monitora outros 
KPIs, entre os quais, os de resultado (como 
o ROIC) e os KPIs referentes a fatores que 
podem influenciar o desempenho (como 
a atividade da concorrência). A maioria 
dos entrevistados mede ou monitora o KPI 
referente à qualidade dos dados. No entanto, 
esse KPI pode não se relacionar diretamente 
à qualidade do determinante de valor dos 
processos de negócios. Para os entrevistados 
com qualificação em finanças, a qualidade 
dos dados pode ter a ver com a integridade 
das informações contábeis.

QUESTÕES DE NOTORIEDADE DA MARCA 

Embora a notoriedade da marca tenha ficado em 
nono lugar na pesquisa, um executivo de finanças 
de uma empresa relativamente nova na Califórnia 
classificou esse KPI como “essencial”.
“A notoriedade da marca é muito, muito 
importante. Quando assumi o cargo, analisávamos 
esse indicador trimestralmente, mas hoje o 
monitoramos semanalmente – às vezes até de hora 
em hora. Usamos essa informação para alinhar 
nossos eventos e campanhas de marketing.”

Diretor de analytics  
fabricante de produtos eletrônicos ao 
consumidor, EUA

QUALIDADE 
DOS DADOS

ROIC 
(RETORNO 
SOBRE O 
CAPITAL 
INVESTIDO)

RETENÇÃO E 
ENGAJAMENTO 

DOS 
FUNCIONÁRIOS

SATISFAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 
DOS CLIENTES

ATIVIDADE DA 
CONCORRÊNCIA

ATIVIDADE DA 
CONCORRÊNCIA

BUSCA E 
PIPELINE DE 
TALENTOS

SATISFAÇÃO 
DO CLIENTE

QUALIDADE DOS 
PROCESSOS DE 

NEGÓCIOS

RELACIONAMENTO 
COM OS CLIENTES

QUALIDADE DO 
PESSOAL

REPUTAÇÃO DA 
MARCA

NOTORIEDADE 
E VALOR DA 

MARCA

NOTORIEDADE 
E VALOR DA 

MARCA



We did not ask directly about KPIs for 
the quality of business processes. This is 
because best practice involves benchmarking 
against peers or best-in-class regarding SLAs 
(Service Level Agreements) and aligning KPIs. 
Benchmarking data is usually bought rather 
than prepared in-house.

However, we did ask about the business’s 
competence in assembling and analysing 
the data needed to measure and manage 
intangibles – specifically including the data 
required to measure the quality of business 
processes. The required data is likely to be 
beyond the accountant’s traditional domain.

As the diagram illustrates, big data extends 
from the financial data (which has long 
been central to the accountants’ role) to the 
data captured by the business’s systems, 
or people, or bought in (e.g. from market 
analysis or benchmark services providers); 
and on to the many new forms of complex, 
often unstructured digital data such as 
social-media streams.

THE MEASUREMENT CHALLENGE
To measure intangibles, businesses must 
make connections between financial outcomes 
and pre-financial measures that they can 
use as leading indicators, usually based on a 
causal relationship or correlation. However, 
can businesses assemble and analyse the 
data needed to measure intangibles?
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Source: From insight to impact; unlocking the potential in big data, CGMA, 2013

HIGH
LOW

LOW

NEW FORMS OF 
DIGITAL DATA

ENTERPRISE 
DATA

FINANCIAL 
DATA

MARKET

DATA FOR MEASURING AND MANAGING VALUE DRIVERS
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Não perguntamos diretamente sobre os KPIs 
referentes à qualidade dos processos de 
negócios porque a melhor prática envolve 
comparar os processos em relação aos de 
outras empresas similares ou líderes de 
mercado com relação aos SLAs (acordos 
de nível de serviço) e alinhar os KPIs. 
A comparação dos dados costuma ser 
terceirizada, e não preparada internamente.
No entanto, perguntamos sobre a 
competência das empresas na compilação 
e análise dos dados necessários para 
medir e gerenciar os intangíveis – incluindo 
especificamente os dados necessários 
para mensurar a qualidade dos processos 
de negócios. É provável que os dados 
necessários estejam além do tradicional 
domínio dos contadores.
Como o diagrama ilustra, o big data abrange 
de dados financeiros (há muito fundamentais 
para os contadores) até os dados coletados 
pelos sistemas empresariais, pelos 
funcionários ou adquiridos (por exemplo, 
de empresas de análises ou prestadoras 
de serviços de benchmark), que incluem 
inúmeras formas inéditas de dados digitais 
complexos e não estruturados, como fluxos 
da mídia social.

O DESAFIO DA MEDIÇÃO 
Para mensurar os intangíveis, as empresas 
devem estabelecer conexões entre os 
resultados financeiros e as medições pré-
financeiras que possam ser usadas como 
importantes indicadores, geralmente com 
base em uma correlação ou relacionamento 
de causa e efeito. No entanto, as empresas 
conseguem compilar e analisar os dados 
necessários para mensurar os bens 
intangíveis?
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DE DADOS 
DIGITAIS

ALTO

MERCADO

ALTO

BAIXO

BAIXO

N
ív

el
 d

e 
ex

pe
rt

is
e 

ne
ce

ss
ár

ia
 p

ar
a 

an
ál

is
e

Escala e complexidade dos dados

DADOS 
EMPRESARIAIS

DADOS 
FINANCEIROS

DADOS PARA MEDIR E GERENCIAR OS DETERMINANTES DO VALOR

Fonte: From insight to impact; unlocking the potential in big data, CGMA, 2013



The proportion of respondents rating 
their business as excellent for 
assembling and measuring 
data relating to intangibles 
ranged from 16 per cent for their 
business’s intellectual property to 
11 per cent for alliances and joint 
venture relationships (respondents 
answered by selecting 1 to 5 on 
a scale where 1 means not at all 
and 5 means excellent). 

A “net positive score”, calculated 
as the percentage selecting high 
scores (4 or 5) less the percentage 
selecting low scores (1 or 2), 
provides a useful summary 
measure that reflects respondents’ 
businesses’ preparedness for the 
digital age.

4. Quality of people (human capital): 
The business’s competence regarding data about 
employees’ talent or expertise was given a net 
positive score of +33 per cent.

5. Reputation of brands: The business’s 
competence regarding data about potential 
customers’ perception of the brand(s) was 
given a net positive score of +20 per cent.

These scores suggest there is room for improvement 
in providing the necessary analysis and KPIs.

For the top five value drivers, the relevant data and net 
positive scores were as follows: 

1. Customer satisfaction: Customer sentiment is a 
predictive measure. We found a net positive score 
of +25 per cent in terms of the business’s ability to 
assemble and analyse the relevant data. 

2. Quality of business processes: We asked 
respondents directly about the business’s ability 
to assemble and analyse the relevant data to the 
quality of business processes. The net positive 
score was +34 per cent. 

3. The quality of customer relationships:  
This can also relate to customer sentiment.  
The net positive score was +25 per cent.

5%0% 10% 15% 20% 40%35%30%25%

How well the business executes strategies 

The quality of strategic decision-making 

The quality of your business processes

Employees’ talent or expertise

The business’ intellectual property

Supplier relationships

Customer sentiment 

Alliance and joint venture relationship

Potential customer perception of brand

Excellent Net Positive  
(scores 4 & 5  
minus scores 1 & 2)

SATISFACTION WITH BUSINESS’S 
ABILITY TO ASSEMBLE AND ANALYSE 
DATA TO MEASURE INTANGIBLES
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A proporção de entrevistados que 
classificaram suas empresas como 
excelentes no quesito “compilar e medir 
os dados relacionados aos intangíveis” 
variou de 16% com relação à propriedade 
intelectual até 11% quanto aos 
relacionamentos de joint venture e alianças 
(os entrevistados tiveram de escolher em 
uma escala de 1 a 5 em que 1 significa 
capacidade zero e 5 equivale a excelente). 
Uma “pontuação líquida positiva”, ou seja, a 
porcentagem das pontuações mais altas (4 
ou 5) menos a porcentagem das pontuações 
mais baixas (1 ou 2), fornece uma medida 
resumida que reflete até que ponto as 
empresas estão prontas para a era digital.
Estes são os dados relevantes e as 
pontuações líquidas positivas para os cinco 
principais determinantes do valor:

1. Satisfação do cliente. As impressões do cliente é 
um indicador preditivo. Chegamos a uma pontuação 
líquida positiva de mais de 25% com relação à 
capacidade das empresas de compilar e analisar os 
dados relevantes. 

2. Qualidade dos processos de negócios. Pedimos 
para os entrevistados falarem diretamente sobre 
a capacidade de compilar e analisar os dados 
relevantes à qualidade dos processos de negócios 
em suas empresas e a pontuação líquida positiva foi 
de mais de 34%. 

3. Qualidade do relacionamento com os clientes. 
Este determinante do valor também pode estar 
relacionado às impressões dos clientes e apresentou 
pontuação líquida positiva de mais de 25%. 

4. Qualidade do pessoal (capital humano). A 
competência da empresa com relação aos dados 
sobre o talento ou expertise dos funcionários recebeu 
pontuação positiva líquida de mais de 33%. 

5.  Reputação das marcas. A competência da empresa 
com relação aos dados sobre a percepção dos 
clientes potenciais em relação à(s) marca(s) recebeu 
pontuação positivai líquida de mais de 20%.

 
Essas pontuações sugerem que existe espaço para melhoria 
no fornecimento das análises e KPIs necessários.

A qualidade da tomada de 
decisões estratégicas

Quão bem a empresa 
executa as estratégias

A qualidade dos processos 
de negócios

Talento ou expertise dos 
funcionários

Propriedade intelectual da 
empresa

Relacionamento com os 
fornecedores

Impressões dos clientes

Excelente Líquido positivo 
(pontuações 
4 e 5 menos 
pontuações 1 e 2)

Relacionamento de joint 
venture e alianças

Percepção do cliente 
potencial em relação à marca
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3. WHO IS RESPONSIBLE 
FOR PERFORMANCE
AND WHO PROVIDES THE MANAGEMENT 
INFORMATION AND KPIs NEEDED?

This table illustrates critical 
responsibilities and the 
corresponding C-suite role 
respondents consider to be 
primarily responsible for 
providing information.

CFOs are primarily responsible for  
financial planning and analysis,  
risk management and shared 
service centres. They were ranked 
second in strategy, supply chain, 
information technology  
and digital transformation.

Few considered the CFO to be 
responsible for HR or social  
and environmental issues.  
Yet, according to a customer 
finance director with an FMCG 
multinational in South Africa, 
“Sustainability provides an 
opportunity forfinance to use 
rigour and discipline to bring  
clarity to the data out there.”

It is clear that CFOs have a  
wider information remit than  
their C-suite colleagues. However, 
do they provide the information  
the business needs?

0% 20% 60%40% 100%80%

RESPONSIBILITIES AT C-SUITE LEVEL
Financial planning and analysis 

Risk management

Shared service centre

Corporate strategy and business model development

Supply chain and logistics

Information technology

Digital transformation

Human resources

Social and environmental issues

FD/CFO

Ranked 2nd

CIO CROCEO

Ranked 1st

COO Other
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Information technology 

Corporate strategy, business model development

Digital transformation 

Supply chain and logistics

Risk management

Financial planning and analysis

Human resources 

Shared service centres

Social and environmental issues
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8.2%
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4.2%

6.7%
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31.8%

15.8%
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9.8%

16.9%

10.0%
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19.6%

35.9%

10.0%

10.7%

22.0%

15.4%
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28.3%
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3. QUEM É 
RESPONSÁVEL PELO 
DESEMPENHO
E QUEM FORNECE AS 
INFORMAÇÕES E OS KPIs 
NECESSÁRIOS?

Esta tabela ilustra as 
responsabilidades cruciais e os 
entrevistados que ocupam posições 
no alto escalão (C-suite) consideram-
se os principais responsáveis por 
fornecer as informações.
Os CFOs classificaram-se como 
os principais responsáveis pelas 
análises e planejamento financeiro, 
gestão de riscos e centrais de 
serviços compartilhados. Foram 
classificados em segundo lugar 
com relação à estratégia, cadeia 
de suprimentos, tecnologia da 
informação e transformação digital.
Poucos entrevistados consideraram 
os CFOs como responsáveis por 
RH ou questões ambientais e 
sociais. Ainda assim, segundo um 
diretor de finanças dos clientes 
de uma multinacional de produtos 
ao consumidor na África do Sul, 
“a sustentabilidade traz uma 
oportunidade para a função de 
finanças usar rigor e disciplina para 
trazer clareza aos dados existentes 
em toda parte.”
Não há dúvidas de que os CFOs detêm 
informações mais abrangentes do que 
seus colegas no C-suite. Entretanto, 
eles fornecem as informações que a 
empresa precisa? 

Análises e planejamento financeiro

Gestão de riscos 

Centrais de serviços compartilhados

Desenvolvimento de modelo de negócios e 
estratégia corporativa

Cadeia de suprimentos e logística 

Outros

Outros

Classificado 
em 1o lugar

Classificado 
em 2o lugar

Transformação digital 

Tecnologia da informação 

Recursos humanos

Questões sociais e ambientais

RESPONSABILIDADES NO C-SUITE

Tecnologia da informação 

Desenvolvimento de modelo de negócios e 
estratégia corporativa

Cadeia de suprimentos e logística 

Transformação digital 

Gestão de riscos

Análises e planejamento financeiro

Centrais de serviços compartilhados 

Recursos humanos

Questões sociais e ambientais



0% 20% 60%40% 100%80%

WHO PROVIDES ACCOUNTING AND  
OTHER MANAGEMENT INFORMATION?

Financial analysis to support big decisions 

Regular accounting measures and their analysis

Analysis of performance

Risk management information

Analysis to support operational decisions

Regular reporting on non-financial measures

Non-financial strategic analysis

Non-financial measures of progress towards 
strategic objectives

Tracking of the business’s social and 
environmental impact

CFO/Accounting & 
Finance function

Centre of 
excellence

Business unit 
managers

Shared service 
centre or  
outsourced  
service provider

Not 
required

The CFO and the accounting 
and finance function focus 
primarily on financial measures. 
A centre of excellence, such 
as a shared service centre 
outside the finance function, 
is the second most likely 
provider of financial analysis 
for decision-making and 
performance management. 
Finance is the most frequent 
provider of business 
performance analysis but not 
far ahead of the business 
units’ managers.

The prominence of centres 
of excellence in this table may 
reflect how advanced data 
analysis is becoming a specialist 
area beyond the remit of finance.

Although CFOs have a  
wider remit than their 
colleagues in the C suite, 
finance seems to have a 
relatively low engagement 
level in producing  
non-financial measures  
about intangibles. So who 
provides this information? 

The function most likely to provide the 
KPIs needed to manage value drivers 
in the digital age is the function that 
“owns” the data. This means that 
each function is likely to provide 
the performance measures relevant 
to its own domain. Some objective 
assessment may be required.

Businesses most often expect their unit managers 
to provide their own financial analysis to support 
operational decisions. Finance is the second provider 
of this support. Business unit managers are also 
most often self-sufficient for non-financial measures, 
with a centre of excellence the second most likely 
source of this support, rather than finance. 

20%10%0% 40%30% 60%50% 80% 90% 100%70%

KPIs AND THE FUNCTIONS THAT PROVIDE THEM

ROIC 

Data quality

Employee productivity

Competitor activity

Social sentiment

Employee engagement and retention

Customer pipeline and retention

Talent sourcing/pipeline

Customer experience and satisfaction

Brand awareness/equity

Digital marketing effectiveness

Social engagement

Finance Marketing ITSales HR Other Outsourced
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O CFO e as funções de finanças 
e contabilidade são focadas 
principalmente nas medições 
financeiras. Um centro de excelência, 
como uma central de serviços 
compartilhados fora da função de 
finanças, é o segundo fornecedor 
mais provável de análises financeiras 
para tomadas de decisões e gestão do 
desempenho. A função de finanças é a 
que fornece análises do desempenho 
empresarial com maior frequência, mas 
não ficou muito longe dos gerentes das 
unidades de negócios.
Quase sempre, as empresas esperam 
que seus gerentes de unidades de 
negócios forneçam suas próprias 
análises financeiras para apoiar as 
decisões operacionais. A função de 
finanças foi classificada em segundo 
lugar nesse quesito. Na maioria das 
vezes, os gerentes das unidades de 
negócios são auto-suficientes com 
relação aos indicadores não financeiros. 
Além disso, os centros de excelência, 
e não os departamentos financeiros, 
foram citados em segundo lugar como 
fornecedores desse tipo de apoio.
O destaque dos centros de excelência 
nesta tabela pode refletir o quanto as 
análises avançadas dos dados têm se 
tornado uma área especializada, indo 
além do escopo de finanças.
Embora os CFOs tenham um escopo 
mais amplo do que seus colegas do 
C-suite, a função de finanças parece ter 
um envolvimento relativamente baixo na 
produção de medições não financeiras 
dos intangíveis. Quem fornece essas 
informações?
A função com maior probabilidade de 
fornecer os KPIs necessários para 
administrar os determinantes do valor 
na era digital é aquela que “possui” 
os dados. Ou seja, cada função tem 
chances de fornecer os indicadores de 
desempenho relevantes ao seu próprio 
domínio. Uma avaliação objetiva pode 
ser necessária.

Análises financeiras para apoiar as decisões importantes 

Indicadores contábeis habituais e respectivas análises

Análises de desempenho

Informações da gestão de riscos

Análises para apoiar as decisões operacionais 

Relatórios habituais ou medições não financeiras 

Análises estratégicas não financeiras

Medições não financeiras do avanço em direção 
aos objetivos estratégicos

Rastreamento do impacto social e ambiental da 
empresa

ROIC

Qualidade dos dados

Produtividade dos funcionários

Atividade da concorrência

Social sentiment (impressões 
registradas na mídia social) 

Retenção e engajamento dos 
funcionários 

Pipeline e retenção de clientes 

Busca/pipeline de talentos

Satisfação e experiência 
dos clientes

Notoriedade/valor da marca 

Eficácia do marketing digital

Envolvimento social

Função de finanças, 
contabilidade e CFO

Gerentes de unidades 
de negócios

Centro de 
excelência

Central de serviços 
compartilhados 
ou prestadores de 
serviços terceirizados

Não obrigatório

Finanças Vendas Marketing RH TI Outros Terceirizados

QUEM FORNECE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
E DE OUTRAS ÁREAS DE GESTÃO?

KPIs E AS FUNÇÕES QUE OS FORNECEM



4. THE ROLE OF FINANCE 
AND ITS INFLUENCE
CFO AND FINANCE ENGAGEMENT 
IN PERFORMANCE MANAGEMENT

The CFO has the overview 
to ensure performance 
measures align strategically 
across the business and 
engage at a high level in 
performance management.

Over 50 per cent of 
respondents report that the 
role of the CFO has increased, 
or substantially increased, 
regarding information 
technology and data 
management. This is expected 
in a digital age. 
A significant minority of 
respondents report that the 
role of the CFO has increased, 
or substantially increased, 
regarding sales, supply chain, 
customer engagement, human 
resources and marketing. 

FINANCE’S LEVEL OF ENGAGEMENT 
IN PERFORMANCE MANAGEMENT 

0

0

30%

30%

10%

10%

40%

40%

20%

20%

50%

50%

70%

70%

60%

60%

The setting of targets and the selection of the 
financial performance measures 

The identification of measures to be used to manage 
progress towards long-term strategic objectives 

The selection of leading pre-financial  
operational performance indicators

Ensuring the strategic alignment of  
performance measures across the business

Providing non-financial measures of progress 
towards strategic objectives

Providing non-financial measures of operational 
performance

The identification of intangible assets to be  
measured and managed to ensure long-term success

Fully engaged

Strongly agree

Engaged

Agree

THE CFO’S BROADER RESPONSIBILITIES

Cultivate the right talent and the  
interpersonal skill to manage cultural change 

Has the ability to say no to those activities that 
don’t drive value so that the most important 

capabilities can thrive

Has complete insights into business drivers 
and the ability to communicate those insights 

to the line of business effectively

Has a holistic cross-functional prospective 
encompassing the entire value chain

Owns the business model and allocates capital 
towards the new drivers of value creation
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4. O PAPEL E A INFLUÊNCIA 
DA FUNÇÃO DE FINANÇAS
ENVOLVIMENTO DO CFO E DA 
FUNÇÃO DE FINANÇAS NA 
GESTÃO DO DESEMPENHO

O CFO tem a visão geral necessária 
para garantir que os indicadores 
de desempenho se alinhem 
estrategicamente em toda a empresa 
e ter um envolvimento de alto nível 
na gestão do desempenho. 
Mais de 50% dos entrevistados 
afirmaram que o papel do 
CFO aumentou, mediana ou 
substancialmente, com relação à 
tecnologia da informação e a gestão 
dos dados. Isso é o que se espera 
na era digital. Uma minoria não 
ignorável de entrevistados relataram 
que o papel do CFO aumentou, 
normal ou substancialmente, 
em relação a vendas, cadeia de 
suprimentos, interações com os 
clientes, recursos humanos e 
marketing.

Definir metas e selecionar os 
indicadores de desempenho financeiro

Escolher os principais indicadores pré-
financeiros de desempenho operacional

Garantir o alinhamento estratégico dos indicadores 
de desempenho em toda a empresa

Fornecer medições não financeiras do avanço em 
direção aos objetivos estratégicos

Fornecer medições não financeiras do 
desempenho operacional

Identificar os ativos intangíveis a serem 
mensurados e gerenciados para garantir o 

sucesso de longo prazo

Identificar os indicadores a serem usados 
para administrar o avanço rumo aos objetivos 

estratégicos de longo prazo.

Concordo Concordo 
plenamente

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO DE 
FINANÇAS NA GESTÃO DO DESEMPENHO

Cultivar o talento e as habilidades 
interpessoais certas para administrar a 

mudança cultural 

Ter a capacidade de dizer “não” às atividades que 
não agregam valor para que as capacidades mais 

importantes possam florescer

Ter insights completos sobre os determinantes 
dos negócios e a capacidade de comunicar esses 

insights às linhas de negócios com eficácia

Ter uma perspectiva holística e interfuncional que 
abrange toda a cadeia de valores

Deter o modelo de negócios e aloca o capital aos 
novos determinantes da criação de valor

RESPONSABILIDADES MAIS AMPLAS DO CFO



HOW FINANCE IS BECOMING MORE 
INFLUENTIAL AT SOUTHWEST AIRLINES 

“We’ve built our influence over time.  
A decade ago we made an investment 
to ensure we could have access to 
good data – and brought in the people 
who could be comfortable using and 
analyzing it. We put ourselves ahead 
there. That’s one of the ways we got  
our influence. 

“There are more and more organizations 
where much more data is becoming 
available and pockets of data experts 
are popping up. These are not financial 
experts, but those who, for example, 
understand customer centricity and 
customer data. A discipline is growing 
there. We are seeing this happen in a 

couple of areas across Southwest.  
We’ve got the people and the data 
available where insights are starting to 
come from other areas of the business,  
and don’t have to be in the finance function.

“Finance has a role in data technology 
and finance may be the logical home 
for it as a shared service. If you have 10 
areas across a company who are doing 
data analysis, there should be a center 
of excellence where there is control over 
the data. At some point, we would like 
for the data to be hubbed and finance 
makes the best home.” 

These findings suggest that finance may not necessarily 
be the provider of non-financial information. However, the 
function’s broad remit means it has an important role to play 
in ensuring that decision-makers access and use information 
for decision-making and performance management.

Paul Cullen, Managing Director, Financial  
Planning & Analysis, Southwest Airlines, USA
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Essas descobertas sugerem que a função de finanças 
não é necessariamente quem fornece as informações 
não financeiras. Entretanto, o amplo espectro da função 
implica um papel importante em garantir que os tomadores 
de decisões acessem e usem as informações no processo 
decisório e na gestão do desempenho.

COMO A FUNÇÃO DE FINANÇAS ESTÁ SE 
TORNANDO MAIS INFLUENTE NA SOUTHWEST 
AIRLINES 

“Construímos nosso poder de influência 
ao longo do tempo. Uma década atrás, 
investimos para garantir o acesso a dados 
de boa qualidade e contratamos pessoas 
que pudessem se sentir à vontade para 
usá-los e analisá-los. Nós nos antecipamos 
às mudanças. Essa foi uma das maneiras 
pelas quais conquistamos nosso poder de 
influência.
“Há um número cada vez maior de 
organizações onde o volume de dados 
disponíveis aumenta exponencialmente e 
inúmeros especialistas surgem o tempo todo. 
São especialistas de outras áreas, mas que, 
por exemplo, entendem o foco no cliente e 
os dados dos consumidores. Há uma nova 

disciplina surgindo nessa atividade. Temos 
visto isso acontecer em algumas áreas 
da Southwest. Temos pessoas e dados 
disponíveis em outras áreas de negócios 
— não necessariamente no departamento 
financeiro — onde começam a surgir 
insights.
“A função de finanças exerce um papel na 
tecnologia dos dados e pode ser a sede 
lógica para um serviço compartilhado. Se 
você tiver 10 áreas em toda a empresa 
analisando dados, deverá haver um centro 
de excelência assumindo o controle sobre 
esses dados. Em algum ponto, os dados 
deverão ser colocados em um hub e o 
departamento de finanças é o melhor local 
para isso.”

Paul Cullen, diretor geral, Análises e 
planejamento financeiro, Southwest 
Airlines, EUA



5. NEXT-GENERATION 
FINANCE

When asked about the extent 
to which their finance function 
has been aligned or engaged to 
support new value drivers, 33 
per cent reported that finance 
has fully realigned regarding 
“the setting of targets and the 
selection of financial performance 
measures” (by selecting 5 on a 
scale from 1 to 5 where 1 means 
not at all and 5 means fully). 
However, only 15 per cent were as 
positive regarding “providing non-
financial measures of progress 
towards strategic intent” and “the 
identification of the intangibles 
to be measured and managed to 
ensure long-term success”.

• The highest net positive score reported is 
+47 per cent. This relates to “the setting of targets 
and the selection of financial performance measures”. 
The lowest, +25 per cent, was for “the identification 
of the intangibles to be measured and managed to 
ensure long term success”.

• The net positive scores for “the identification of 
measures of progress towards strategic intent”  
(+43 per cent) and “the selection of leading 
(pre-financial) measures of operational performance” 
(+40 per cent) were significantly higher than the 
scores for providing these measures (+29 per cent 
and +30 per cent). 

This suggests finance is more comfortable in its domain and  
when identifying or selecting appropriate non-financial measures 
of performance than it is with furnishing those measures.

Our research confirms that finance retains its role regarding 
financial information and its analysis; and developing commercial 
insights and their application to improve performance.

REALIGNING FINANCE TO  
SUPPORT NEW VALUE DRIVERS

A net positive score, calculated as the percentage selecting high 
scores (4 or 5) less the percentage selecting low scores (1 or 2), 
provides a useful summary measure of the extent to which 
respondents feel finance in their business has been realigned/
engaged to support new value drivers.

0 10% 20% 50%30% 40%

The setting of targets and the selection of 
the financial performance measures 

The identification of the measures to be 
used to manage progress towards longer 

term strategic objectives

The selection of leading  
(pre- financial) operational performance 

indicators

Ensuring the strategic alignment of 
performance measures across the 

business

Providing or assembling non-financial 
measures of operational performance

Providing non-financial measures of 
progress towards strategic objectives

The identification of the intangibles to be 
measured and managed to ensure long 

term success

Net positive (scores 4  
& 5 minus scores 1 & 2)

Score 5 = Fully  
realigned/engaged

EXTENT TO WHICH FINANCE HAS REALIGNED/ 
ENGAGED TO SUPPORT NEW VALUE DRIVERS
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5. A FUNÇÃO DE FINANÇAS 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
REALINHANDO FINANÇAS PARA 
COMPORTAR OS DETERMINANTES 
DO VALOR

À pergunta sobre até que ponto o 
departamento financeiro estava 
alinhado ou envolvido no suporte aos 
novos determinantes do valor, 33% dos 
entrevistados responderam que a função 
de finanças foi totalmente realinhada 
com relação “à definição de metas e à 
seleção de indicadores de desempenho” 
(escolhendo 5 em uma escala de 1 a 5 
em que 1 nem um pouco e 5 significa 
totalmente). 

• A pontuação líquida positiva mais alta 
foi superior a 47%, relacionada ao 
quesito “definir metas e selecionar 
os indicadores de desempenho 
financeiro”. A pontuação mais baixa 
foi superior a 25% para o quesito 
“identificar os intangíveis a serem 
mensurados e gerenciados para 
garantir o sucesso de longo prazo”. 

• O quesito “identificar os indicadores 
do avanço rumo aos objetivos 
estratégicos” teve pontuação líquida 
positiva acima de 43% enquanto 
“selecionar importantes indicadores 
pré-financeiros do desempenho 
operacional” ficou acima de 40% e 
foram significativamente mais altas 
que as pontuações referentes ao 
fornecimento desses indicadores 
(acima de 29% e acima de 30%).

 
Isso sugere que a função de finanças se sente mais à vontade 
em seu domínio e ao identificar ou selecionar indicadores não-
financeiros do que em fornecer esses indicadores.
Nossa pesquisa confirma que a função de finanças mantém seu 
papel com relação às informações financeiras e respectivas 
análises e ao desenvolvimento de insights comerciais e aplicação 
destes para melhorar o desempenho.

Líquido positivo 
(pontuações 
4 e 5 menos 
pontuações 
1 e 2)

Definir metas e selecionar os 
indicadores de desempenho 

financeiro

Escolher os principais indicadores pré-
financeiros de desempenho operacional

Garantir o alinhamento estratégico 
dos indicadores de desempenho em 

toda a empresa

Fornecer ou compilar medições não 
financeiras do desempenho operacional

Fornecer medições não financeiras 
do avanço em direção aos objetivos 

estratégicos

Identificar os intangíveis a serem 
mensurados e gerenciados para 

garantir o sucesso de longo prazo

Identificar os indicadores a serem usados 
para administrar o avanço rumo aos 

objetivos estratégicos de longo prazo

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO DE 
FINANÇAS NA GESTÃO DO DESEMPENHO

A pontuação líquida positiva, calculada como a 
porcentagem que escolheu as pontuações altas 
(4 ou 5) menos a porcentagem que escolheu as 
pontuações baixas (1 ou 2), fornece uma medida 
resumida muito útil da extensão na qual os 
entrevistados sentem que o departamento financeiro 
em suas empresas realinhou-se/envolveu-se para 
apoiar os novos determinantes do valor.



BUSINESS PARTNERING AT LinkedIn

“Back in 2010, when we were a much smaller company, business partnering was very 
reactive, with my team jumping in and out of conversations with business unit heads 
to answer a question or resolve a problem. We didn’t have great dashboards and 
information at our fingertips and, as such, did a lot of ad hoc modeling.

“As the company and our finance team have grown, our approach to business 
partnering has evolved. Today it’s much deeper – we have KPIs and dashboards 
created on a regular cadence; we take time to understand the business and problem; 
have a point of view on all matters and issues; and provide value-added analytics to 
drive the right outcomes and bring clarity to all the noise (massive big data) out there. 
To do that, my teams are embedded in the business unit, attending business partner 
staff meetings and helping manage the business units with their business partners. 
Finance is sometimes the first line of defense for these business units, to flag any risks 
and ensure that each business unit is contributing to the company’s growth and vision 
as a whole.” 

Richard Wong, Vice President of Finance, LinkedIn, USA

INFORMATION BROKER, THE NEW PARTNERING ROLE FOR FINANCE

Accessed and 
analysed by owners

Assembled and 
validated by finance

Data scientists 
provide analytical 
insights

Translated to 
commercial insights

OTHER DATA IN 
THE BUSINESS

NEW FORMS 
OF BIG DATA

INFLUENCE IMPACTINSIGHTANALYSISREPORTSDATA
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FORMAÇÃO DE PARCERIAS COM OUTRAS ÁREAS DE NEGÓCIOS NO LinkedIn 

“Em 2010, quando éramos uma empresa bem menor, a formação de parcerias 
internas era muito reativa. Minha equipe entrava e saía das conversas com os 
diretores das unidades de negócios para responder uma pergunta ou resolver um 
problema. Não tínhamos excelentes dashboards e informações úteis nas pontas dos 
dedos e, portanto, fazíamos um bocado de modelagem ad hoc.
“Conforme a empresa e nossa equipe de finanças cresceram, evoluímos nossa 
abordagem à formação de parcerias internas. Hoje, esta é uma prática bem mais 
avançada — criamos KPIs e dashboards regularmente; dedicamo-nos a entender 
a empresa e os problemas; temos opinião em todos os assuntos e dificuldades e 
fornecemos analytics que agrega valor para chegarmos aos resultados certos e 
lança luz sobre o caos (o enorme volume de big data). Para tanto, minhas equipes 
se enfronharam nas unidades de negócios, participando das reuniões de equipe 
e ajudando a gerenciá-las em parceria. Às vezes, a área de finanças é a linha de 
frente de defesa dessas unidades de negócios, sinalizando riscos e garantindo que 
cada uma delas contribua com o crescimento e a visão da empresa como um todo.”

Richard Wong, vice-presidente de finanças, LinkedIn, USA

CORRETOR DE INFORMAÇÕES — O NOVO PAPEL DE FORMAÇÃO 
DE PARCERIAS DA FUNÇÃO DE FINANÇAS

DADOS

OUTROS DADOS 
NA EMPRESA

NOVAS FORMAS 
DE BIG DATA

Cientistas de dados 
fornecem insights 
analíticos

Acessados e analisados 
pelos responsáveis

Traduzidos em 
insights comerciais

Compilados e 
validados pela 
área de finanças

RELATÓRIOS ANÁLISE INSIGHTS INFLUÊNCIA IMPACTO



ENHANCING THE VALUE OF INFORMATION

When a business unit owns data and has the necessary 
skills to analyse it, it is more likely to provide the KPIs 
and performance analysis. However, finance can enhance 
the value of this information by ensuring its validity  
and filtering it for decision-makers to use. When new 
analysis is needed, finance may require the relevant  
area to provide it.

WORKING WITH DATA SCIENTISTS

Where more advanced analytical skills are needed to 
analyse vast volumes of new forms of digital data, finance 
might look to data scientists to generate required insights. 
Or, when data scientists explore data and develop new 
analytical insights, finance can help prioritise these by  
their potential commercial impact – and translate them 
into actions for improving performance.

THE PARTNERING ROLE OF FINANCE
This means finance must take on a broad business 
partnering role as the brokers of information in the 
business. Finance needs to engage business managers in 
collaborative conversations to probe root causes; identify 
potential leading performance indicators; and source  
data that could provide measures for management.

The role is about improving decision-making  
and ensuring the business assembles and analyses 
relevant information that:

• focuses on the value to shareholders

• decision-makers consider with due regard  
to the interests of stakeholders

• is then applied to influence performance 
 and generate value
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AUMENTANDO O VALOR DA INFORMAÇÃO
Quando possui os dados e as habilidades 
necessárias para analisá-los, uma unidade de 
negócios tem maiores chances de fornecer 
os KPIs e análises de desempenho. Contudo, 
a função de finanças pode aumentar o valor 
dessas informações, garantindo a veracidade 
delas e filtrando-as para que os tomadores 
de decisões possam usá-las. Quando uma 
nova análise é necessária, o departamento 
financeiro pode precisar que a área em questão 
a forneça.

TRABALHANDO COM CIENTISTAS DE DADOS
Quando habilidades analíticas mais avançadas 
são necessárias para analisar vastos volumes 
de novas formas de dados digitais, a função 
de finanças pode procurar cientistas de dados 
para gerar os insights necessários. Ou então, 
quando os cientistas de dados exploram dados 
para desenvolver novos insights analíticos, 
a área de finanças pode ajudar a definir a 
prioridade deles de acordo com o possível 
impacto comercial e traduzi-los em ações para 
melhorar o desempenho.

O PAPEL DE PARCERIA DA FUNÇÃO DE FINANÇAS
Isso significa que a função de finanças deve assumir 
um papel mais amplo como parceira, atuando como 
“corretora” de informações na empresa. Ela precisa 
interagir com os gerentes de negócios em conversas 
colaborativas para investigar as causas básicas, 
identificar os potenciais KPIs e buscar dados que 
possam fornecer medições para a administração.

Esse papel envolve melhorar a tomada de 
decisões e garantir que a empresa compile e 
analise informações relevantes que: 
 
• enfoquem o valor aos acionistas
• os tomadores de decisões analisem com 
a devida consideração aos interesses dos 
stakeholders
• sejam aplicadas para influenciar o desempenho 
e gerar valor



6. CONCLUSION  
AND NEXT STEPS

In the digital age, business models must adapt to a competitive environment where 
the quality of decision-making – especially with regard to managing intangibles – will 
be the determinant of business success. Businesses now need more than management 
information based on financial data: they also need measures relating to intangible 
value drivers.

SAFEGUARDING THE QUALITY  
OF DECISION-MAKING

Business units that generate data about intangible 
assets also tend to own it. As such, they are the 
most likely providers of analysis and performance 
management based on this data. This means CFOs 
and management accountants are well placed to  
play important roles. With a wide view across 
the enterprise, they can equip leaders with the 
measures and analysis required to make the right 
decisions. As facilitators, they can also contribute 
their overview and professional objectivity in 
collaborative conversations, to safeguard the 
quality of decision-making.

NEXT STEP: PREPARE TO TRANSFORM  
FOR THE DIGITAL AGE
Digitisation threatens and transforms business 
models. While progressive businesses understand 
the potential of digitisation and the need for better 
management information about value drivers, many 
more are not prepared. Business leaders need to 
consider the potential impact on their business 
model and the probable need to develop it for  
the digital age.

FINANCE TAKING CENTRE STAGE

There is a risk that businesses might sideline 
finance as specialists in producing accounting 
information for statutory reporting, while other 
disciplines provide information for management. 
This might be a mistake because, as digitisation 
makes it more difficult for businesses to differentiate 
and earn a premium, the quality of decision-making 
has become even more important. Finance can 
bring its professional disciplines to decision-
making. Finance may not have a credible claim to 
provide all the information needed in the digital 
age. However, it has the enterprisewide overview, 
professional objectivity and skills required to work 
with diverse internal stakeholders, ensuring the 
business assembles, analyses and applies data  
to improve performance.
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6. CONCLUSÃO E 
PRÓXIMOS PASSOS

PROTEGENDO A QUALIDADE DA TOMADA DE 
DECISÕES
As unidades de negócios que geram dados 
sobre ativos intangíveis também tendem a 
ser as responsáveis por esses bens. Desse 
modo, elas têm maiores chances de serem 
fornecedoras de análises e gerenciarem o 
desempenho com base nesses dados. Isso 
significa que os CFOs e contadores gerenciais 
estão em posições que lhes permitem assumir 
papéis importantes. Com uma visão ampla de 
toda a empresa, eles podem equipar os líderes 
com as medições e análises necessárias para 
tomar as decisões certas. Como facilitadores, 
eles também podem contribuir com sua visão 
geral e objetividade profissional em conversas 
colaborativas a fim de proteger a qualidade da 
tomada de decisões.

PRÓXIMO PASSO: PREPARAR-SE PARA 
TRANSFORMAR A EMPRESA PARA A ERA 
DIGITAL
A digitalização ameaça e transforma os 
modelos de negócios. Embora as empresas 
modernas entendam o potencial do ingresso 
na era digital e a necessidade de informações 
gerenciais de melhor qualidade sobre os 
determinantes do valor, muitas delas ainda 

Na era digital, os modelos de negócios devem adaptar-se a um ambiente competitivo, no qual a 
qualidade da tomada de decisões – especialmente no que diz respeito à gestão dos intangíveis – 
será determinante para o sucesso da empresa. As organizações precisam mais do que informações 
gerenciais baseadas em dados financeiros — elas precisam também de indicadores relativos aos 
determinantes do valor intangível.

não estão preparadas. Os líderes de negócios 
precisam considerar o potencial impacto das 
mudanças em seus modelos de negócios e a 
provável necessidade de desenvolvê-los para 
a era digital.

A FUNÇÃO DE FINANÇAS ASSUMINDO UM 
PAPEL CENTRAL
Existe o risco de que as empresas 
marginalizem a função de finanças como 
especialista na produção de informações 
contábeis para relatórios regulamentares 
enquanto outras disciplinas fornecem 
informações para a administração. Isso pode 
ser um erro porque, como a digitalização 
dificulta a diferenciação e a obtenção de 
maiores lucros, a qualidade da tomada de 
decisões torna-se ainda mais importante. A 
função de finanças pode trazer suas disciplinas 
profissionais para auxiliar o processo 
decisório. Essa função talvez não possa 
fornecer todas as informações necessárias 
na era digital, mas tem a visão geral de toda 
a empresa, a objetividade profissional e as 
habilidades necessárias para trabalhar com 
diferentes stakeholders internos, garantindo 
que a empresa compile, analise e aplique os 
dados para melhorar o desempenho.



HOW DIGITISATION IS TRANSFORMING 
FINANCE AT NESPRESSO JAPAN

“Back-office automation and 
migration to shared service 
centres is made possible by digital. 
That transformation has already 
happened. Companies will have 
less finance staff. The finance 
team can now focus on the 
business leadership tasks. 

“The fundamental responsibility of 
finance is financial reporting, and 
compliance and risk management. 
These have to be done right. On 
top of that, finance is responsible 
for allocating resources; shaping 
and defining strategy; using all  
the data to help leadership – the  
CFO is a co-pilot who can also 
pilot the plane; projecting into 
the future – looking into risks and 
opportunities; total understanding 
of the value chain and value drivers.

“The CFO is in close proximity 
to all the other functions. This 
means that in the digital era, the 
CFO needs to know the digital 
terrain, the language, the topic, 
the practices, etc. The CFO also 
needs to balance the risk and 
reality of the digital world.” 

Felix Langenbach, Finance 
Director, Nestlé Nespresso, Japan
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ANALYTICS

THE RANGE OF DATA COMPETENCIES THAT 
A BUSINESS MUST DEVELOP

To take advantage of the vast volume and range of data  
available to inform decision-making, businesses need to  
develop new competencies:

• Capturing and managing data needed to inform decisions or 
measure performance, for example, data about intangible assets, 
so that decision-makers can feel confident in the data’s quality. 
Compliance with data standards and regulations is important 
to maintain customers’ trust. Cyber security is also a concern. 
Data managers usually require an IT background. The accounting 
discipline that ensures the integrity of financial reporting is 
also valuable. 

• A business must be able to analyse pertinent data. Those with 
the skills needed to analyse vast amounts of big data are known 
as “data scientists”. Their skills include writing code, identifying 
complex correlations and deriving algorithms. These skills are in 
short supply – but so are the skills needed to translate analytical 
insights into commercial advantage.

• A business that expects to base its decisions on evidence needs 
the objectivity accountants can provide. This ensures the integrity 
of numbers and that leaders manage the business with due care 
for the interests of stakeholders.

• To yield commercial benefits, a business must be able to make 
evidence-based decision-making apply to management and 
analytical insights. This is probably the area of greatest opportunity 
for management accountants, who have the broader skills needed  
to cascade the CFO’s influence throughout the business.

Commercial
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COMO A DIGITALIZAÇÃO ESTÁ 
TRANSFORMANDO A FUNÇÃO 
FINANCEIRA NA NESPRESSO DO JAPÃO

“A automação do back-office e a 
migração para centros de serviços 
compartilhados viabilizou o ingresso 
na era digital. Essa transformação já 
aconteceu. As empresas têm equipes 
financeiras menores, porém capazes 
de focar-se nas tarefas de liderança de 
negócios.  

“A responsabilidade fundamental da 
área de finanças são os relatórios 
financeiros, questões de compliance 
e gestão de riscos — tarefas que 
precisam ser realizadas com exatidão.  
 
Além disso, a função de finanças 
é responsável por alocar recursos, 
moldar e definir estratégias, usar 
todos os dados para ajudar a liderança 
– o CFO é o co-piloto que também 
pode assumir o controle do avião, 
projetando-o para o futuro – analisar 
os riscos e oportunidades, bem como 
ter um total entendimento da cadeia 
de valores e determinantes do valor 
nos negócios. “O CFO trabalha muito 
próximo de todas as demais funções.  
 
Isso significa que, na era digital, o CFO 
precisa conhecer o terreno digital, sua 
linguagem, temática, práticas etc., bem 
como equilibrar os riscos e a realidade 
do mundo digital.”

Felix Langenbach, diretor financeiro, 
Nestlé Nespresso, Japão

Para tirar proveito do vasto volume e espectro dos dados disponíveis para 

embasar a tomada de decisões, as empresas precisam desenvolver novas 

competências:

• Capturar e gerenciar os dados necessários para embasar as decisões ou 

avaliar o desempenho — por exemplo, dados sobre os ativos intangíveis 

— para que os tomadores de decisões sintam-se seguros quanto à 

qualidade dos dados. Conformidade com as normas e regulamentações 

referentes aos dados é um quesito importante para manter a confiança 

dos clientes. A segurança cibernética também é uma preocupação. Os 

gerentes de dados geralmente precisam de experiência/formação em 

TI. A disciplina de contabilidade que garante a integridade dos relatórios 

financeiros também é importante.

• As empresas devem ter a capacidade de analisa os dados pertinentes. 

Os profissionais que possuem as habilidades necessárias para analisar 

os enormes volumes de big data são conhecidos como “cientistas de 

dados”. Suas habilidades incluem criação de código, identificação de 

correlações complexas e derivação de algoritmos. Essas habilidades são 

escassas, porém indispensáveis para transformar insights analíticos em 

vantagem comercial.

• Uma empresa que espera embasar suas decisões em evidências precisa 

da objetividade que os contadores podem fornecer. Isso assegura a 

integridade dos números e que os líderes administrem os negócios com o 

devido cuidado em relação aos interesses dos stakeholders.

• Para obter benefícios comerciais, as empresas precisam ter a capacidade 

de tomar decisões embasadas em evidências aplicada à administração 

e aos insights analíticos. Essa é provavelmente a área de maiores 

oportunidades para os contadores gerenciais que possuem habilidades 

mais amplas para propagar a influência do CFO em toda a empresa.

O ESPECTRO DAS COMPETÊNCIAS DOS DADOS 
QUE UMA EMPRESA DEVE DESENVOLVER
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THE MANAGEMENT ACCOUNTING IMPERATIVE

The CIMA syllabus and examinations help ensure 
that CGMA designation holders have the essential 
accounting, analysis and business competencies 
employers expect of professionally qualified 
in-house accountants. Management accountants 
need to build on these skills through continuing 
professional development. This will help them 
acquire the skills to develop effective partnering 
relationships with business managers. 

Digitisation could commoditise products and 
services. A business’s ability to differentiate  
and earn superior returns will depend on the 
quality of its decision-making and performance 
management. In the digital world, there is an 
excess of data but a shortage of information and 
insight. The result is an increased risk of bias in 
decision-making. To ensure quality decisions, CFOs 
need to apply – and finance business partners 
must cascade – the discipline of management 
accounting throughout the organisation.

PUTTING PRINCIPLES INTO PRACTICE

The CFO cannot participate in all decisions. However, 
as business partners, management accountants can 
ensure that:

• decision-makers are confident in the information 
they receive

• the business analyses the information diligently 
with a focus on the value to shareholders

• they apply their professional objectivity to 
ensure good governance

• they influence colleagues to help ensure the 
business is managed in line with the overall 
strategy and stakeholder interests.

This is consistent with the Global Management 
Accounting Principles©, developed by CIMA 
and AICPA.8
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DEVELOP EFFECTIVE BUSINESS-PARTNERING RELATIONSHIPS

CONTRIBUTE INSIGHTS INTO DRIVERS OF COST, RISK AND VALUE

INTEGRATE, APPLY AND COMMUNICATE INFORMATION
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Accounting and Management Information
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value

GOVERNANCE

CONFIDENCE

INFLUENCE
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O IMPERATIVO DA CONTABILIDADE 
GERENCIAL
O plano de estudos e exames do CIMA 
ajudam a garantir que os detentores da 
designação CGMA tenham as competências 
essenciais em contabilidade, análises e 
negócios que os empregadores esperam 
de seus contadores internos qualificados 
profissionalmente. Os contadores gerenciais 
precisam formar essas habilidades através do 
contínuo desenvolvimento profissional. Isso os 
ajudará a adquirir as habilidades necessárias 
para desenvolver parcerias eficazes com 
os gerentes de negócios. A digitalização 
pode transformar produtos e serviços em 
commodities. Nas empresas, a capacidade 
de diferenciação e obtenção de lucros 
maiores dependerá da qualidade da tomada 
de decisões e da gestão do desempenho. No 
mundo digital, existe um excesso de dados, 
mas escassez de informações e insights.  
O resultado é um risco maior de 
tendenciosidade na tomada de decisões. Para 
garantir a qualidade das decisões, os CFOs 
precisam aplicar – e os parceiros de finanças 
devem propagar – a disciplina da contabilidade 
gerencial em toda a organização.

COLOCANDO OS PRINCÍPIOS EM PRÁTICA
O CFO não pode participar de todas as 
decisões. No entanto, como parceiros de 
negócios, os contadores gerenciais podem 
garantir que:

• os tomadores de decisões confiem nas 
informações que recebem

• a empresa analise as informações com 
critério e foco no valor agregado aos 
acionistas

• a objetividade profissional seja aplicada 
para garantir a boa governança

• eles influenciem os colegas para garantir 
que a empresa seja gerenciada de acordo 
com a estratégia geral e os interesses dos 
stakeholders.

Essa visão é consistente com o Global 
Management Accounting Principles©, 
desenvolvido pelo CIMA e o AICPA.8
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US$1bn–US$5bn (21 per cent) and US$5bn+ (19 per cent).

© 2015, Chartered Institute of Management Accountants. All rights reserved. This material may be shared and reproduced for non-commercial purposes in online format only, subject to provision of proper 
attribution to the copyright owner listed above. For information about obtaining permission to use this material in any other manner, please email copyright@cgma.org All other rights are hereby expressly 
reserved. The information provided in this publication is general and may not apply in a specific situation. Legal advice should always be sought before taking any legal action based on the information provided. 
Although the information provided is believed to be correct as of the publication date, be advised that this is a developing area. The AICPA or CIMA cannot accept responsibility for the consequences of its 
use for other purposes or other contexts. The information and any opinions expressed in this material do not represent official pronouncements of or on behalf of AICPA, CIMA, the CGMA® designation or the 
Association of International Certified Professional Accountants. This material is offered with the understanding that it does not constitute legal, accounting, or other professional services or advice. If legal 
advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. The information contained herein is provided to assist the reader in developing a general understanding 
of the topics discussed but no attempt has been made to cover the subjects or issues exhaustively. While every attempt to verify the timeliness and accuracy of the information herein as of the date of issuance 
has been made, no guarantee is or can be given regarding the applicability of the information found within to any given set of facts and circumstances.

American Institute of CPAs, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-8775, USA T: +1 212 596 6200  F: +1 212 596 6213 

Chartered Institute of Management Accountants, The Helicon, One South Place, London EC2M 2RB United Kingdom T: +44 (0)20 7663 5441  F: +44 (0)20 7663 5442

November 2015

RESPONSES BY COMPANY SIZE RESPONSES BY REGION

Between US$100 million 
and US$250 million

Between US$500 million 
and US$1 billion

More than US$5 billion

Between US$250 million 
and US$500 million

Between US$1 billion 
and US$5 billion

EMEA excl UK, Russia

BRIC countries

APAC excl India, China

LAD excl Brazil

US and Canada

UK

20%

22%

18%

21%

19%

24

37%

27%

7%

14%

3%

12%

REFERÊNCIAS
1. Ocean Tomo, conforme citado no The Wall 
Street Journal, 2014.
2. ‘The 21st Century Corporation’ Fortune 
Magazine, página 105, 2015
3. Ibid, página 106
4. Ibid, página 109
5. Global Intangible Financial Tracker 2015, 
Brand Finance e CIMA, 2015
6. From insight to impact; unlocking the 
potential in big data, CGMA, 2013
7. Big Data; readying business for the big 
data revolution, CGMA, 2014
8. Global Management Accounting 
Principles©, CGMA,_2014

RECURSOS
Finance Business Partnering: The 
conversations that count, CGMA, 2015
Global Management Accounting Principles, 
CGMA, 2014 CGMA competency framework, 
CGMA, 2014 www.cgma.org

NOTAS
American Institute of CPAs, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-8775, USA T: +1 212 596 6200  F: +1 212 596 6213

Chartered Institute of Management Accountants, The Helicon, One South Place, London EC2M 2RB United Kingdom T: +44 (0)20 7663 5441 F: +44 (0)20 7663 5442

© 2015, Chartered Institute of Management Accountants. Todos os direitos reservados. Este material pode ser compartilhado e reproduzido para finas não comerciais apenas em formato on-line, sujeito à prestação das devidas atribuições 
aos proprietários dos direitos autorais relacionados acima. Para obter informações sobre como obter permissão para utiliza este material de outra maneira, envie um e-mail para copyright@cgma.org Pelo presente relatório declaramos que 
todos os outros direitos são expressamente reservados. As informações fornecidas nesta publicação são gerais e não podem ser aplicadas em situações específicas. Procure sempre orientação jurídica antes de empreender qualquer ação 
legal com base nas informações aqui fornecidas. Embora as informações constantes neste relatório estejam corretas na data de publicação, observe que esta é uma área em constante evolução. O AICPA ou o CIMA não podem assumir 
responsabilidade pelas consequências do uso deste relatório para outros fins ou contextos diferentes. As informações e opiniões expressas neste material não representam pronunciamentos oficiais do ou por parte do AICPA, CIMA e 
da designação CGMA® ou da Association of International Certified Professional Accountants. Este material é oferecido com o entendimento de que não consiste em serviços ou orientação jurídica, contábil ou de outros profissionais. Se 
orientação jurídica ou de outro especialista for necessária, os serviços de um profissional competente deverão ser procurados. As informações contidas neste documento são fornecidas para ajudar o leitor a desenvolver uma compreensão 
geral dos temas discutidos, mas não tentamos cobrir os temas ou assuntos exaustivamente. Embora tenham sido feitos todos os esforços para verificar a atualidade e a precisão das informações aqui declaradas até a data de emissão deste 
relatório, não há nenhuma garantia quanto à aplicabilidade das informações encontradas neste relatório a qualquer conjunto de fatos e circunstâncias.
          
2015 de novembro

7. REFERÊNCIAS, RECURSOS E 
METODOLOGIA DA PESQUISA

METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa foi conduzida pelo CIMA e AICPA, com 
patrocínio da Oracle, e foi baseada em um estudo 
global com executivos de nível sênior, complementado 
por entrevistas com executivos de finanças e 
administração de todo o mundo para embasar 
nossa interpretação dos resultados da pesquisa. 
Entrevistamos 744 profissionais de 34 países:

• 37% - nos países da região EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África), com exceção do Reino 
Unido
• 27% - nos Estados Unidos e Canadá
• 14% - nos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia 
e China)
• 12% - no Reino Unido
• 7% - nos países da região APAC (Ásia-Pacífico)
• 3% - na América Latina, com exceção do Brasil

A maioria dos entrevistados ocupava posições de nível 
sênior, mas 5% eram COOs e 21% ocupavam outras 
posições de alto escalão.
Os participantes da pesquisa trabalham em empresas de 
diferentes portes, sendo cerca de 20% de empresas nestas 
faixas de turnover: US$100M–US$250M (20%), US$250M– 
US$500M (22%), US$500M–US$1B (18%), US$1B–US$5B 
(21%) e acima de US$5B (19%).
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250 milhões 

Entre US$ 250 milhões e US$ 
500 milhões 

Entre US$ 500 milhões e US$ 
1 bilhão  

Entre US$ 1 bilhão e US$ 1 
bilhões 

Acima de US$ 5 bilhões

EMEA, com exceção do 
Reino Unido e Rússia  

EUA e Canadá 

Países BRIC 

Reino Unido

APAC, com exceção de 
Índia e China

LAD, com exceção do Brasil


