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RESUMO 

 

O impacto de ferramentas de tecnologia no mercado de trabalho é uma realidade atual. 

Especificamente em finanças e controladoria, diversas pesquisas têm mostrado o aumento da 

robotização em substituição às atividades de cunho transacional e da importância que diretores 

financeiros / CFOs têm dado a esse tema, mas poucas sobre o mercado brasileiro. Este trabalho 

realizou uma pesquisa de campo visando a identificar a percepção de profissionais atuantes no 

mercado brasileiro sobre as habilidades e competências esperadas dos profissionais de 

Controladoria e Finanças, com o avanço e integração de novas tecnologias e ferramentas de análise 

de dados nas suas atividades diárias. Os resultados mostram que as habilidades técnicas de 

controladoria/finanças continuarão relevantes para o futuro, mas que as soft skills (liderança, 

change management, comunicação, dentre outras), habilidades de usar novas ferramentas digitais 

em prol da tomada de decisão para os negócios, visão de negócios e entendimento da visão e 

estratégia da empresa, assim como a tradução de dados e informações em melhores decisões de 

negócios se tornarão fundamentais para o profissional de Controladoria e Finanças no futuro, para 

que este seja um parceiro-chave para apoiar as melhores decisões de negócios nas empresas. 

 

Palavras-chave: tecnologia, comportamentos, habilidades, finanças, controladoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The impact of technology tools on the job market is a current reality. Specifically in finance and 

controllership, several researches have shown the increase of robotization as a substitute for 

transactional activities and the importance that CFOs have given to this theme, but few in the 

Brazilian market. This final work has realized a field research aiming to identify the professional´s 

perception who are working in the Brazilian market about the expected skills and competencies of 

the Controllership and Finance professionals, with the advancement and integration of new 

technologies and data analytics tools in their daily activities. The results have shown that 

controllership / finance technical skills will remain relevant for the future, but soft skills 

(leadership, change management, communication, among others), skills of using new digital tools 

for business decision making, Business insight and understanding of the company's vision and 

strategy, as well as translating data and information into better business decisions will become 

critical for the future Controlling and Finance professional to be a key partner in supporting the 

best business decisions in companies. 

 

Keywords: technology, behaviors, skills, finance, controlling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inserção da tecnologia no mercado de trabalho já ocorre há algum tempo. Não é anormal 

encontrarmos máquinas automáticas em vez de pessoas na entrada de alguns restaurantes em 

rodovias no Brasil. É a tecnologia substituindo o trabalho operacional do ser humano, em tarefas 

de baixa complexidade. Isso já chegou aos meios de comunicação. Uma reportagem da Revista 

Veja (2018), citando estudos da universidade inglesa Oxford e da consultoria McKinsey, traz uma 

ideia dos avanços no tema: 

“Uma loja física recém-inaugurada pela Amazon na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, na 

segunda-feira 22, é um exemplo lapidar do tremendo impacto que se dará com a, digamos assim, 

invasão dos robôs no trabalho. Nela não há atendentes. Quando o cliente escolhe um item nas 

gôndolas, um software conectado a milhares de câmeras de rastreamento adiciona automaticamente 

o produto a uma conta on-line. Caso ele mude de ideia, e devolva a mercadoria, esta é retirada da 

cesta de compras virtual. Na hora de pagar, não há fila: o valor é debitado da conta do cliente, que 

teve de se cadastrar antes de entrar no estabelecimento. Para tanto, bastou que passasse o celular, 

sincronizado com um aplicativo bancário, em um scanner postado na entrada da loja”.(Revista Veja, 

2018) 

Um estudo desenvolvido pela PWC (2017), também traz números impressionantes. De 

acordo com o estudo, cerca de 30% dos trabalhos feitos hoje no Reino Unido e 38% nos Estados 

Unidos serão automatizados. Essas estimativas são feitas através de um algoritmo que faz a 

conexão entre o nível de dificuldade e complexidade (quanto de estudo foi necessário para fazê-lo) 

e a automação que pode ser feita. Nesse mesmo estudo, um dos fatores-chave é a educação.  Para 

as pessoas que não têm educação superior, 46% dos postos de trabalho no Reino Unido deverão 

ser automatizados, ao passo que apenas 12% para os profissionais com o ensino superior. Por outro 

lado, novos postos de trabalho deverão surgir na área de tecnologia digital. 

Esse tema também já está presente dentro das atividades financeiras. Na mesma 

reportagem, a Revista Veja (2018) aponta, dentre as atividades que possuem alta probabilidade de 

serem extintas até 2030, a do Auditor, do Contador e do analista financeiro sobre investimentos ou 

cortes de orçamentos, devido a progressos da Inteligência Artificial. 

 Com base no exposto acima, considerando as mudanças que já começaram a ocorrer e que 

ainda ocorrerão, este trabalho focará no perfil demandado dos profissionais das áreas de finanças 

e controladoria nas empresas privadas do Brasil, dado o avanço e a integração de novas tecnologias 

e ferramentas de análise de dados. 
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A metodologia aqui utilizada é uma pesquisa de campo (survey) com profissionais que 

atuam em empresas privadas,  sendo a grande maioria (mais de oitenta por cento) multinacionais e 

de grande porte, para avaliar a percepção do mercado sobre as habilidades e competências 

esperadas dos profissionais de controladoria e finanças em face das novas tecnologias.  

 

1.1.  Questão de Pesquisa 

 

Quais as habilidades e competências esperadas pelas empresas privadas do Brasil dos 

profissionais de controladoria e finanças, com o avanço e integração de novas tecnologias e 

ferramentas de análise de dados nas suas atividades diárias?  

 

1.2.    Justificativa  

 

Historicamente, a grande maioria dos profissionais de Finanças focou na confecção e 

divulgação de relatórios financeiros para que as áreas de Negócios e Supply Chain tomassem as 

decisões, assim como, atividades referentes à gestão do budget e análise do fluxo de caixa e capital 

de giro, fazendo negociações com bancos, como os “guardiões do caixa da companhia” (Affonso 

& Martins, 2010).  

No entanto, várias pesquisas indicam que atualmente há uma necessidade de ir além, de ser 

uma peça-chave na estratégia e na tomada de decisões dos negócios, principalmente num mundo 

com grandes inovações, no  qual as atividades antes feitas por esse funcionário já são feitas ou por 

um sistema ou em um CSC (Centro de Serviço Compartilhado), com ganhos de escala para as 

empresas (Affonso & Martins, 2010).  

Dentro do objetivo principal das empresas com fins lucrativos de geração contínua de lucro, 

uma das alternativas encontradas pelas empresas privadas foi a redução de trabalhos operacionais 

que poderiam ser robotizados por sistemas, isto é, atividades operacionais antes executadas por 

pessoas agora são executadas por robôs. De acordo com um estudo internacional realizado pela 

Ernest & Young (2016), a robotização tem crescido e pode ser utilizada no lugar de funcionários 

para realização dos processos de back-office, com a mesma acuracidade, mas com um terço do 

custo de um funcionário.  
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A mesma pesquisa da Ernest & Young (2016) já mostrava que 58% dos líderes de Finanças 

precisavam aumentar o entendimento de tecnologias inteligentes e digitais, além de data analytics. 

Além disso, 57% dos líderes financeiros acreditavam que a entrega de dados e advanced analytics 

serão uma capacidade crítica para a função financeira no futuro. Isso demonstra a clara necessidade 

de entendimento desse novo cenário, das novas habilidades requeridas destes profissionais de 

Finanças dentro do mundo empresarial privado. 

Nessa mesma linha, as tecnologias digitais também já chegaram para as auditorias. 

Conforme a pesquisa realizada pelos autores, 91% dos auditores acreditam que a tecnologia se 

tornará parte da sua rotina e ajudará na maior precisão nos testes e análises de dados (análise com 

todos os dados, comparado com testes amostrais), além de ser uma ferramenta que pode auxiliar 

na competição por redução de custos entre empresas de auditorias (Haddara, 2017). 

Sob o prisma comportamental, o IMA e ACCA (2015), em um estudo com mais de 1.500 

membros do IMA (Institute of Management Accountants) e da ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants) ao redor do mundo, que enfocou as experiências, habilidades e prioridades 

para os futuros CFO’s e times respectivos, encontraram que a controladoria deve ter um escopo 

maior. Em outras palavras, a Controladoria continuará responsável por direcionar oportunidades 

de redução de custo e efetividade nos processos de finanças, assim como processos corretos 

(compliance) e sistemas, mas também deverá estar alinhado com a estratégia de negócios, entregar 

análises das informações com insights que agreguem valor e aconselhar sobre a melhor alocação 

de ativos e pessoas.  

O “pool” de talentos para 2025 na área de finanças e controladoria no processo seletivo terá 

como principais características: espírito empreendedor, curiosidade, criatividade e habilidades de 

pensamento estratégico (Towner, 2012). No entanto, apesar de vários estudos acadêmicos e 

profissionais estarem sendo realizados internacionalmente sobre o tema, não foram identificados 

estudos semelhantes no mercado brasileiro, para o que este trabalho pretende contribuir. 

Os resultados desta pesquisa são de interesse principal para empresas privadas brasileiras, 

que poderão entender as mudanças que estão ocorrendo e quais serão as novas habilidades e 

comportamentos esperados dos profissionais de controladoria e finanças, sob distintas óticas, tais 

como marketing, vendas, supply chain, recursos humanos, tesouraria, auditoria e controles 

internos, bem como da própria área de controladoria e finanças. Além disso, esses resultados são 

de interesse para escolas de negócio focadas na formação universitária e de pós-graduação, que 
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preparam e qualificam os profissionais do futuro, pois poderão analisar se as grades curriculares 

atuais estão adequadas para desenvolver as habilidades e competências demandas para o futuro. 

Por fim, esses resultados são relevantes para jovens universitários e/ou dentro do mercado de 

trabalho que pretendem seguir carreira em Controladoria e Finanças, uma vez que poderão auxiliá-

los na identificação de comportamentos e habilidades requeridas para se trabalhar na área no futuro.  

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Pesquisas científicas e de entidades profissionais globais destacam que as mais recentes 

inovações da nova economia digital vêm operando uma profunda e ampla transformação nos 

negócios, mediante novos conceitos e abordagens da economia digital.  

De acordo com o Accounting Dictionary (2014), registros contábeis são registros de 

transações financeiras ou de eventos expressos em termos monetários. Além disso, em 2000 cerca 

de 25% das informações armazenadas eram digitais, enquanto que em 2015 mais de 98% dessa 

informação era eletrônica (Cukier & Mayer-Schonberger, 2013). Isso demonstra o quão rápido, 

digital e mais tecnológico o mundo se tornou no século XXI.  

Nesta seção, primeiramente serão examinados estudos sobre a atividade de Controladoria, 

a seguir serão analisadas as principais inovações tecnológicas que, segundo a literatura acadêmica 

e profissional, devem impactar a atividade de controladoria e finanças e, por fim, as competências 

que deverão ser requeridas desse profissional no futuro. 

 

2.1. A atividade da Controladoria 

 

O Controller é o profissional que desenvolve as funções relacionadas à controladoria 

(Lunkes, Borgert, Cunha, & Ferrari, 2010). Ainda de acordo com eles, entendem que a 

controladoria é uma área que carece de definições e conceituações claras: seu desenvolvimento 

passou por preceitos básicos da contabilidade, controle interno, planejamento tributário, elaboração 

do orçamento, além de participação mais efetiva dentro da formulação das estratégias, deixando de 
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apenas compilar dados e informar, mas também passando a ser uma das responsáveis pelo 

alinhamento estratégico da organização. A pesquisa realizada por esses autores indica que as 

funções de planejamento e controle são apontadas como fundamentais por 77% e 62% dos 

trabalhos pesquisados, respectivamente. Isso evidencia que a principal preocupação da 

controladoria deve estar mais voltada para o futuro da organização. Entretanto, funções de 

elaboração de relatórios e interpretação (85%) e contabilidade (62%) são imprescindíveis à prática 

das organizações, o que confirma que a controladoria tem se voltado aos níveis estratégicos, táticos 

e operacionais, mas com a contabilidade muito presente. 

O Controller, mais que o responsável pela contabilidade, é um executivo da empresa que 

frequentemente deve orientar na direção, controle e proteção do negócio (Roehl-Anderson & 

Bragg, 1996). Defendem ainda que o controller não é o comandante do navio, esta tarefa compete 

ao principal executivo (CEO), mas pode ser comparado ao navegador, que mantém controle sobre 

os “instrumentos de navegação”. Deve manter o comandante informado sobre a distância navegada, 

a velocidade imprimida, resistências encontradas, variações de curso, recifes perigosos à frente e 

onde os painéis de navegação indicam que o CEO deve encontrar e alcançar o próximo porto em 

segurança. 

A controladoria, sob o título de Controller, requer um profissional experiente, com 

conhecimentos multidisciplinares, com bom relacionamento com toda a organização, não sendo 

necessariamente sendo contador (Morante & Jorge, 2008; Weber, 2011). Pode-se entender 

Controladoria como o departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e 

manutenção do sistema integrado de informações operacionais, financeiras e contábeis de 

determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas (Cukier & Mayer-Schonberger, 2013). 

Vargas e Borinelli (2016, p. 1) defendem que a “controladoria tem como missão garantir a 

continuidade da empresa assegurando um bom desempenho”. Além disso, salienta que a 

controladoria é um conjunto de funções responsáveis pelo controle do processo de gestão e pela 

geração e provimento de informações de natureza operacional, econômica, financeira e patrimonial 

utilizadas para a tomada de decisões (Borinelli, 2006). 

Por fim, apesar da controladoria ter evoluído para ajudar a contribuir na formulação de 

estratégias para o alcance dos objetivos das organizações, ainda não há um consenso sobre suas 

funções. A controladoria também representa para a organização o controle dos fatores de produção, 



13 
 

 

com o objetivo de obter produtos e serviços apropriados e que tenham qualidade e custos razoáveis, 

servindo como instrumento para a tomada de decisões pelos gestores das organizações (Lunkes, 

Schnorremberger, & Gasparetto, 2010). 

Dadas as diversas visões e expectativas sobre as atividades da controladoria e do controller, 

diversos estudos das atividades da controladoria foram realizados com alguns autores, sintetizados 

na Tabela 1 a seguir. Como pode ser visto na Tabela 1, destacam-se cinco atividades principais da 

Controladoria, que são: planejamento, controle, elaboração de relatórios e sua respectiva 

interpretação, sistemas de informações e contábil (Lunkes, Schnorrenberger, Gasparetto, & 

Vicente, 2009). 

Dessa forma, com base no exposto acima e na Tabela 1, é possível concluir que o Controller 

é o responsável por planejamento, controle e orientação para melhores resultados, dotado de 

conhecimentos multidisciplinares, como contabilidade, tesouraria, negócios, marketing, vendas, 

supply chain e laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Deve também possuir um perfil curioso, 

capaz de antecipar possíveis problemas futuros, de forma a orientar a diretoria e presidência sobre 

os riscos de tais problemas. 
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Tabela 1 – Atividades da Controladoria
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2.2. Novas Tecnologias   

 

Nesta seção serão abordaremos as tecnologias mais aplicadas ao trabalho proposto, não sendo 

abordadas tecnologias como Cloud e redes sociais. 

    

2.2.1. Big Data   

 

O Big Data consiste na existência de uma massa de dados tão volumosa que não pode ser 

analisada usando sistemas de gestão de base de dados ou programas de software tradicionais. Além 

disso, consiste de dados estruturados e não-estruturados (aproximadamente 90% são não-

estruturados) e inclui informação “soft”, como mensagens de e-mails, postagens de mídias sociais, 

como facebook e Instagram, ligações, tráfegos de sites e “streams” de vídeos (Syed, Gillela, & 

Venugopal, 2013). 

Segundo Gartner (2012), pode-se definir Big Data como: “alto volume, alta velocidade e 

alta variedade de informação, que requer novas formas de processamento para permitir melhores 

decisões, descobertas e otimização de processos”. Isso se conecta com a Figura 1 a seguir (Ernst & 

Young 2014), a qual se refere ao Big Data com 4 Vs: volume, velocidade, variedade e acrescenta 

um v, de veracidade. A variedade se refere à estruturação dos dados em estruturados e não-

estruturados. Já volume e velocidade se referem às traduções literais das palavras, ao passo que 

veracidade se refere à confiabilidade dos dados. 

Quando se pensa em como dados não-estruturados podem ajudar nas análises, basta pensar 

nas expressões faciais do board de diretores em reuniões, nas emoções ali contidas, tom de voz na 

divulgação de resultados trimestrais, entre outros. Todas essas imagens, áudios, sons, expressões 

podem ser de grande valia nas análises financeiras das empresas e não apenas os dados estruturados 

por si só, como resultados de DRE (demonstrativo do resultado do exercício) e balanço patrimonial. 

Dado isso, tornam-se muito valiosos todos esses dados nas análises (Warren et al., 2015). Big Data 

é algo que tem sido discutido nos últimos anos e de aplicabilidade futura para inúmeras áreas, como 

Finanças, Marketing, vendas, operações, entre outras. Porém, a ideia do trabalho proposto aqui é 

focar dentro da área de Finanças e Controladoria e áreas correlatas, como contabilidade, auditoria, 

entre outros. 
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Figura 1: Os 4 Vs do Big Data 

Fonte: Ernst & Young (2014a), p.2. 

 

Dentro do sistema de avaliação da gestão das empresas, como o Balanced Scorecard de 

Kaplan e Norton (1996), no qual se correlaciona dados financeiros, de atendimento ao cliente, 

processos internos de negócios, aprendizagem e crescimento, o Big Data pode ser muito útil na 

análise de produtividade das empresas, assim como correlações entre as variáveis, tais como: 

quanto menos visitas são necessárias para que se feche uma venda inicial ou quanto menos tempo 

se leva com o cliente no telefone, pode ser que mais produtivo sou. Já dentro da Contabilidade 

Financeira, o Big Data pode auxiliar nos registros contábeis de ativos fixos, por exemplo, através 

de imagens e vídeos, trazendo mais velocidade e eficiência ao processo como um todo. Com isso, 

todos tendem a ganhar, com uma análise mais eficaz, detalhada e confiável (Warren et al, 2015). 

Logo, o Big Data auxiliará nesse processo com os dados para essas informações e análises. 

De acordo com um survey conduzido pelo Chartered Global Management Accountants - 

CGMA (2013), usando 2000 CFOs e profissionais de finanças ao redor do mundo, 87% acreditam 

que o Big Data irá mudar a forma como os negócios ocorrem pelos próximos dez anos (ou seja, até 

2023). Em outra pesquisa conduzida pela McKinsey Global Institute (2012), 51% de líderes 

corporativos ranquearam o Big Data e analytics como as dez mais importantes prioridades. Quando 
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se fala em Big Data, pode parecer que é algo que ainda está por vir. Mas, como podemos ver acima, 

não é. Ele já está aqui e pesquisas e surveys de quatro a sete anos atrás já mostram isso. 

De acordo com o Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

(2014), Big Data e Analytics podem mudar a profissão contábil de várias formas, como: i) usar 

modelos preditivos e outras fontes de dados para melhorar o orçamento e projeções; ii) análise de 

exceção para melhorar controles internos e gestão de riscos e; iii) melhorar a eficiência e a 

qualidade das atividades de auditoria através de toda uma série de dados (e não apenas amostras). 

Muitos podem ser os benefícios trazidos pelo Big Data. Como exemplos, de acordo com o 

Economic Intelligent Unit (2013), 77% das empresas que sabem usar os dados, terão um melhor 

resultado financeiro. Além disso, com base na explanação acima, há potencial ter melhores 

decisões em marketing e vendas com mais informações (dados estruturados e não-estruturados) de 

seus clientes. Além disso, desperdícios (e consequente aumento de produtividade) poderão ser 

evitados porque já haverá informação para tomada de decisão. 

 

2.2.2.  Business Analytics / Business Intelligence (BI) 

 

De acordo com o CGMA (2013), Business Analytics é o termo usado para descrever como 

analistas de negócios ou controladores financeiros olham e analisam os dados sob distintas óticas, 

tais como: por canal, cliente, por produto, divisão de negócios, por processo, dentre outros. Dessa 

forma, a integração de Business Analytics deve proporcionar um maior entendimento do passado e 

gerar maior conhecimento e aprendizado para a tomada de decisões no futuro. De acordo com esse 

relatório, questões importantes devem ser levantadas para fazer bom uso de Business Analytics: 

• O que aconteceu? 

• Por que aconteceu? 

• Quando aconteceu e quando deve ocorrer novamente? 

• Como posso saber se eventos futuros ocorrerão? Como testar? 

• Reunião entre o time de negócios e Finanças para entendimento de fatores que 

podem influenciar – algo como um modelo econométrico em que são analisadas 

quais variáveis explicam determinado fenômeno. Na sequência, fazer uma regressão 

linear e verificar as relações entre as variáveis, para que sejam analisadas no 
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relatório e as decisões tomadas pela alta gerência sem viés, que são quem de fato 

conhece o Business e poderão tomar as melhores decisões. 

Como exemplos interessantes da aplicabilidade do Business Analytics, está a elaboração de 

orçamentos, seja de vendas ou de despesas, olhando histórico, possíveis padrões e quais fatores 

que podem de fato influenciar. 

Ainda de acordo com o CGMA (2013), Business Intelligence (BI) é uma evolução dos 

“Sistemas de suporte à decisão (DSS)” dos anos 1970. Contudo, em muitas organizações, o 

Business Analytics é usado como algo similar ao BI (embora o analytics seja visto como um 

subconjunto do BI). 

O Business Intelligence (BI) provê uma medição ampla e capacidade analítica, incluindo 

fundações de implementações integrados e sistemas de controle de gestão compreensivos (Elbashir 

et al., 2011). Em termos práticos, conforme pode ser observado na Figura 2 a seguir, (Petters et al., 

2016), trata-se de um modelo funcional, com integração de infraestrutura com as principais 

variáveis, no qual o time gerencial, através de um modelo “self-service”, busca as variáveis de que 

necessita para fazer as análises e gerar as conclusões, com o objetivo de gerar uma vantagem 

competitiva.  

 

 

Figura 2: Integração da infraestrutura de BI 

Fonte: Petters et al. (2016), p. 3. 
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2.2.3.   Outras Tecnologias: Inteligência Artificial, Machine Learning e Blockchain 

 

De acordo com o 22nd Annual Global CEO Survey da PWC (2017), Inteligência Artificial 

é um termo coletivo para sistemas computacionais capazes de acessar o seu ambiente processando 

e relacionando progressivamente dados e informações como um aprendizado, e efetuando ações 

em resposta, na forma de assistentes digitais, robots, machine learning e outros. Ou seja, todos os 

acontecimentos da empresa, do setor ou do negócio são guardados e lembrados de forma a evitar 

que os potenciais erros cometidos no passado sejam repetidos. 

Já o Machine Learning, de acordo com CGMA (2013), é um método de análise de dados 

que automatiza o processo de construção de modelo analítico, usando algoritmos que aprendem 

com os dados de forma interativa, permitindo que os computadores encontrem insights ocultos sem 

estarem explicitamente programados para encontrá-los. 

Tanto o Machine Learning como a Inteligência Artificial, conforme explicado acima, 

podem ser usados em diversas atividades de Finanças. Como exemplo e que pode ser bastante 

suscetível a erros, é a elaboração do orçamento. A partir de dados históricos e o aprendizado do 

que houve no passado, com certeza essa atividade será facilitada, trazendo uma melhor 

previsibilidade dos resultados financeiros da empresa. 

Por fim, o Blockchain, que é uma tecnologia e metodologia originariamente subjacente ao 

Bitcoin e outras criptomoedas, e que vem se expandindo para outras atividades e transações, na 

forma de um livro razão digital, que apresenta e atualiza continuamente uma lista de todas as 

transações, que são validadas publicamente por mineração em rede (MORISSE, 2015). Ou seja, o 

impacto do Blockchain será alto na Tesouraria já que influencia diretamente os seus meios de 

pagamento e na Contabilidade, durante os registros contábeis dessas transações. 

O Blockchain foi originalmente desenvolvido como a tecnologia por trás de criptomoedas 

como o Bitcoin. Um livro vasto e distribuído globalmente em execução em milhões de dispositivos, 

é capaz de registrar qualquer coisa de valor. Dinheiro, ações, títulos, títulos, escrituras, contratos e 

praticamente todos os outros tipos de ativos podem ser movidos e armazenados de forma segura, 

privada e de ponto a ponto, porque a confiança não é estabelecida por poderosos intermediários 

como bancos e governos, mas por consenso em rede, criptografia, colaboração e códigos 

inteligentes (Tapscott, 2017). 
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Ainda de acordo com o mesmo autor, dada a promessa e o perigo de uma tecnologia tão 

disruptiva, muitas empresas do setor financeiro, de bancos e seguradoras a empresas de auditoria e 

serviços profissionais, estão investindo em soluções blockchain, o que está motivando essa 

quantidade de dinheiro e juros? A maioria das empresas cita oportunidades para reduzir o atrito e 

os custos. Afinal, a maioria dos intermediários financeiros depende de uma vertiginosa, complexa 

e onerosa intermediário para executar suas próprias operações. O Santander, um banco europeu, 

estima a economia potencial em US$ 20 bilhões por ano. A consultoria Capgemini estima que os 

consumidores possam economizar até US$ 16 bilhões em taxas bancárias e de seguros a cada ano 

por meio de aplicativos baseados em blockchain. (Tapscott, 2017). 

 

2.3. Futuro das Profissões de Finanças com a maior Integração com a Tecnologia 

 

Como pode ser depreendido da literatura, muitas das habilidades requeridas dos 

profissionais de finanças tendem a mudar. As mais operacionais tenderão a deixar de existir e serão 

substituídas por sistemas. No entanto, embora muito da parte analítica possa ser facilitada com o 

machine learning, certamente, a tomada de decisões deve continuar com o ser humano. Assim, 

habilidades diferentes devem ser requeridas dos profissionais de controladoria e finanças. 

De acordo com um estudo da ACCA e IMA (2013), o novo profissional de finanças será 

uma intersecção entre: i) conhecimento técnico de finanças; ii) tecnologia; e iii) informação, como 

indicado na Figura 3 a seguir. 
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Figura 3: Novos profissionais híbridos de Finanças e Contabilidade 

Fonte: Relatório da ACCA e IMA (2013b), p.31. 

 

Por fim, de acordo com o CGMA (2013), serão cinco as habilidades requeridas pelos líderes 

de finanças no futuro: 

i) A capacidade de identificar quais dados são úteis para entender o que impulsiona e 

direciona os negócios. 

ii) Uma noção clara de o que mais importa para os clientes e ideias sobre como 

acompanhar isso. 

iii) A capacidade de adotar novas formas de dados e formas criativas de incorporar isso 

na tomada de decisões de negócios. 

iv) Confortável com a incerteza, incluindo a realidade de que big data pode não 

fornecer respostas definitivas. 

v) A capacidade de explorar novas formas de interpretar dados para melhor informar 

a gestão. 

 

Ainda de acordo com o CGMA (2013), são cinco as competências importantes para se ter 

sucesso com Business Analytics: 

• Curiosidade – perfil questionador e desafiador do status quo; 
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• Profundo conhecimento do Negócio – entender bem as premissas e variáveis não-

financeiras que influenciam nos resultados;  

• Estar aberto a mudanças; 

• Habilidade para pensar em sistemas – saber construir modelos teóricos que possam 

ser transcritos para sistemas que todos possam usar de maneira amigável; 

• Bom Relacionamento entre todas as áreas da companhia; 

• Resiliência e coragem; 

• Forte capacidade de comunicação – não adianta ser um modelo sofisticado, 

com todas as variáveis, se não foi bem explicado e entendido pelos principais 

stakeholders. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1.  Método e Amostra 

 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido através de uma pesquisa de campo ou survey. 

Vergara (2016, p. 43) descreve: “[...] pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não[...]”.  

As questões de pesquisa foram desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2019, 

juntamente com a minha orientadora, a professora Dra. Edilene, organizadas em um questionário, 

posteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FGV, em maio de 2019.  

O questionário foi composto por 13 questões fechadas, utilizando-se a escala likert de 1 a 5 

[(1) muito pouco; (2) pouco; (3) médio; (4) alto; (5) muito alto]. Para minimizar o risco de os 

respondentes pararem de responder por alguma questão ser complexa ou algo semelhante, gerando 

quaisquer tipos de desconforto, foi incluída a opção de resposta “Não sei/Não desejo responder”. 

O meio para a pesquisa foi a utilização de questionário eletrônico na plataforma digital 

Survey Monkey para a coleta de dados pelo período de maio a junho de 2019, de forma anônima e 

confidencial. A cada nova resposta, o Survey Monkey enviava um e-mail diretamente para o 
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pesquisador, para que este visse o andamento das respostas. Toda a base de dados foi recebida em 

uma planilha de Excel, na qual as análises puderam ser efetuadas.  

 O questionário foi enviado a vários mailings, como empresas nacionais, multinacionais, 

discentes do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade da FGV, alunos de outras 

instituições, bancos, redes de alunos e profissionais da área de controladoria e finanças no 

aplicativo Whatsapp, dentre outros. Sendo assim, fica difícil estimar o número exato de pessoas 

que recebeu a pesquisa (tamanho da amostra) e, em consequência, o percentual de respondentes.  

Foram selecionadas pessoas de indústrias do setor privado, empresas de serviços, bancos, 

auditorias, serviço público. Essas pessoas são de distintas áreas, como finanças e controladoria, 

auditoria, tributos, tesouraria, contabilidade, negócios (marketing e vendas), manufatura, supply 

chain, recursos humanos e outras que se encaixam no perfil da pesquisa. Ou seja, profissionais que 

trabalham em organizações que têm contato com profissionais de Controladoria e Finanças, 

pesquisadores ou alunos da área ou que têm correlação. Discentes de cursos das áreas Biológicas, 

sem contato com profissionais de controladoria e finanças, por exemplo, não foram selecionados. 

Essa diversificação do respondente é importante para buscar distintos campos de visão, 

proporcionando uma análise mais completa. 

Assim, este estudo deve ser entendido como uma pesquisa exploratória e os resultados aqui 

apresentados devem ser lidos com cautela, uma vez que a metodologia de seleção da amostra não 

permite generalização das conclusões para a população como um todo. 

 

3.2.  Composição e Variáveis do Questionário 

 

O questionário foi organizado em questões fechadas elaboradas para permitir três análises 

principais: i) definir o perfil dos respondentes; ii) identificar as principais ferramentas da 

transformação digital que estão gerando transformações nas empresas – Big Data, Business 

Analytics, entre outros, e verificar se a empresa está ou não preparada para proceder potenciais 

mudanças, bem como em quais áreas em específico – marketing, vendas, customer service, supply 

chain, tesouraria, auditoria, planejamento financeiro, compliance, dentre outros;  e iii) quais os 

comportamentos e habilidades requeridas para os profissionais de Finanças e Controladoria no 

passado e o que se espera no futuro, visando verificar se há expectativas de mudanças ou não, o 

que é o objetivo central deste trabalho.  
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O primeiro bloco de questões (Quadro 1) trata das características do público respondente, 

visando descrever a amostra e permitir algumas análises cruzadas de acordo com o perfil de cada 

um. O objetivo aqui está em entender se há mudanças nas respostas conforme muda-se o perfil 

(cargo, tempo de experiência, área de atuação e porte da empresa) e poder validar isso nos 

resultados. Para evitar a desmotivação do respondente, por serem mais burocráticas, as questões 

sobre seu perfil foram apresentadas no final do questionário.  

 

Variável demográfica Questão utilizada no estudo 

Área de atuação do respondente Questão 10 - Sua área acadêmica ou profissional está em? 

Experiência profissional 
Questão 11 - Quantos anos de experiência profissional você 

tem? 

Cargo na empresa Questão 12 - Qual o seu cargo? 

Segmento do negócio da empresa 
Questão 13 - Qual o segmento da sua principal área de 

atuação? 

Origem da empresa Questão 14 - Sua empresa é nacional ou multinacional? 

Porte da empresa Questão 15 - O faturamento anual da sua empresa está em? 

 

Quadro 1: Questões elaboradas sobre as variáveis demográficas para identificação e classificação do 

respondente 

Fonte: o próprio autor 

 

  O segundo bloco objetiva entender como estão as organizações da amostra em relação às 

mudanças tecnológicas, se estão ou não preparadas por essas mudanças já em curso, ferramentas 

mais conhecidas e que se espera terem mais impacto no futuro. Dessa forma, o intuito aqui é 

entender a percepção do público sobre o impacto das ferramentas tecnológicas identificadas na 

revisão da literatura no futuro de suas organizações.  Houve um campo em aberto para deixar que 

os respondentes tivessem a oportunidade de colocar alguma tecnologia adicional não-listada. As 

questões desse bloco estão apresentadas no Quadro 2. 

Por fim, o terceiro bloco, que é o grande intuito do trabalho aqui proposto, busca entender 

as competências de Finanças do passado em cada um dos seis tópicos apresentados no Quadro 3 e 

confrontar com as competências esperadas dos profissionais de Finanças do futuro. Dessa forma, 
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o grande objetivo aqui é entender se é esperado que os comportamentos e prioridades considerados 

importantes para os profissionais de Controladoria e Finanças no passado continuem ou não a ser 

importantes no futuro. O questionário completo encontra-se no Anexo I. 

Com a análise dos resultados dos questionários, espera-se que seja possível validar ou não 

a hipótese de pesquisa e verificar se o comportamento dos profissionais de Controladoria e 

Finanças deverá mudar ou não nos próximos anos (ou ainda existir), em função dos avanços 

tecnológicos, em especial da integração da tecnologia da informação.  

 

Situação atual das organizações em 

relação ao futuro, conectada às 

ferramentas digitais  

Questão utilizada no estudo 

Atual grau de preparação da 

organização 

Questão 02 - Indique abaixo o grau de impacto das novas 

abordagens e práticas da nova economia digital nas diversas 

atividades da sua organização? 

Nova economia digital nas diversas 

áreas 

Questão 03 - Indique abaixo o grau de impacto das novas 

abordagens e práticas da nova economia digital nas diversas 

atividades da sua organização: 

a) Nas atividades de marketing e interação com clientes 

atuais e potenciais; 

b) No desenvolvimento da estratégia, diante de concorrentes 

e do mercado global; 

c) Em processos de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e mercados; 

d) Em ganhos de produtividade e eficiência em processos 

internos; 

e) No supply chain management; 

f) Nos processos de planejamento financeiro e tomada de 

decisões na Controladoria; 

g) Nas atividades de tesouraria, como análise de crédito e 

cobrança, e relacionamento com o mercado financeiro; 

h) Nas atividades de compliance com os stakeholders. 

Principais ferramentas da 

transformação digital 

Questão 04 - Quais das principais ferramentas da 

transformação digital terão maior influência no desempenho 

futuro da sua organização: 

a) Big Data e Business Analytics; 

b) Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning; 

c) Blockchain; 

d) Internet das Coisas; 

e) Outros (especifique). 

Quadro 2: Questões elaboradas sobre a situação atual das organizações em relação ao futuro, conectada às 

ferramentas digitais  

Fonte: o próprio autor  
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Objetivo central do trabalho Questão utilizada no estudo 

Competências de finanças no 

passado 

 

Questão 06 - O quão importante era (até cinco anos atrás) 

para sua organização as seguintes competências nos 

profissionais de Controladoria e Finanças: 

a) Domínio e atualização contínua de conhecimentos, 

técnicas e práticas de Contabilidade e Finanças; 

b) Visão de negócio e entendimento do mercado e da 

estratégia da empresa; 

c) Postura não apenas histórica de reporting, mas de 

descoberta de oportunidades para a criação de valor na 

empresa; 

d) Soft skills, como habilidades de comunicação, 

negociação, liderança e change management; 

e) Capacidade de usar novas ferramentas de análise de 

dados (como Big Data, Business Analytics, Blockchain 

e Machine Learning); 

f) Capacidade de traduzir dados em melhores decisões 

para a criação de valor no negócio. 

Competências de finanças esperadas 

para o futuro 

Questão 07 - O quão importante é para sua organização as 

seguintes competências nos profissionais de Controladoria e 

Finanças no futuro? 

a) Domínio e atualização contínua de conhecimentos, 

técnicas e práticas de Contabilidade e Finanças; 

b) Visão de negócio e entendimento do mercado e da 

estratégia da empresa; 

c) Postura não apenas histórica de reporting, mas de 

descoberta de oportunidades para a criação de valor na 

empresa; 

d) Soft skills, como habilidades de comunicação, 

negociação, liderança e change management; 

e) Capacidade de usar novas ferramentas de análise de 

dados (como Big Data, Business Analytics, Blockchain 

e Machine Learning); 

f) Capacidade de traduzir dados em melhores decisões 

para a criação de valor no negócio. 

Quadro 3: Questões elaboradas sobre as competências de Finanças e Controladoria: passado versus futuro 

Fonte: o próprio autor 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Perfil dos Respondentes 

 

Como nem todos os respondentes completaram todas as questões, o número de respostas 

obtidas para cada questão variou um pouco; de qualquer forma, para cada questão, foram obtidas 

pelo menos 70 respostas. Assim, o número de respostas obtidas para cada questão é indicado por 

ocasião da análise da respectiva questão. Como mencionado, a metodologia utilizada para enviar 

os questionários não possibilitou precisar o número de pessoas que receberam o link; assim, não 

foi possível determinar o percentual de resposta, caracterizando este estudo como uma pesquisa 

exploratória. 

Como comentado, para caracterizar o perfil dos respondentes, o questionário incluiu 

questões sobre a área de formação e atuação do respondente, seu cargo e tempo de experiência, 

bem como questões para caracterizar a empresa em que ele atua, incluindo seu faturamento, 

segmento de negócio e se a empresa é nacional ou internacional.    

Na Figura 4 estão apresentadas as áreas de formação e/ou atuação dos respondentes. 

Conforme a Figura 4, destacam-se, com 36,1% da amostra, os profissionais da área financeiro-

gerencial, aqui caracterizada como Controladoria / Business Partner / Finanças, que é a área de 

interesse central deste estudo. Os demais respondentes estão distribuídos entre as demais áreas, 

com prevalência nas áreas de Negócios (Marketing/Vendas) e Supply Chain e Manufatura, com 

15,3% de participação cada. Também foram obtidas respostas de profissionais que atuam em áreas 

mais relacionadas com a contabilidade para fins externos, como Auditoria / Controles Internos 

(9,7%) e Contabilidade / Demonstrações Financeiras (6,9%). Outras Áreas, como Recursos 

Humanos, Tesouraria e outros compuseram 16,7% dos respondentes.  

Conforme a Figura 5, a maioria dos respondentes (57%) exerce cargos de gestão:  41,7% 

atuam como gerente ou superintendente e 15,3% como diretor ou cargo superior. Quanto aos 

demais 43% que não ocupam cargo de gestão, 16,7% são supervisores ou coordenadores e 26,1% 

analistas ou especialistas. 

Como retratado na Figura 6, cerca de 2/3 dos respondentes possuem larga experiência 

profissional, de 10 anos ou mais: 33,8% possuem experiência entre 10 e 20 anos e 32,4% acima de 

20 anos. Dentre os respondentes com menos de 10 anos de experiência, apenas 8,5% possuem 
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menos de 5 anos de experiência. Assim, pode-se dizer que, de maneira geral, os respondentes da 

pesquisa possuem larga experiência profissional. 

 

Figura 4: Área de Formação e/ou Atuação dos Respondentes 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72. 

 

 

Figura 5: Cargo dos Respondentes 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72. 
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Figura 6: Nível de Experiência dos Respondentes 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 71 

 

A caracterização da empresa em que o responde atua está descrita nas figuras 7 a 9 a seguir. 

Pelas figuras 7 e 8, nota-se que a grande maioria dos respondentes atua em empresas multinacionais 

(87,5%) e que faturam no Brasil acima de R$ 1 bilhão anualmente (81,7%). 

Quanto ao segmento de negócios das empresas em que atuam os respondentes (Figura 9), 

nota-se uma grande concentração em empresas do ramo industrial, com 73,6% da amostra. Os 

demais 26% da amostra, estão distribuídos em vários segmentos, com destaque para empresas de 

Auditoria/Consultoria, que representam 9,7% da amostra.  

Logo, de forma geral, o público respondente pode ser assim caracterizado: 

• Atua primordialmente (2/3) nas áreas de Controladoria, Marketing/Vendas ou Supply 

Chain/Manufatura; 

• ocupa cargo de gestão (57%), abrangendo o nível de gerente ou superior; 

• em multinacionais (87,5%), com faturamento anual de R$ 1 bilhão no Brasil (82%); 

• que atuam no segmento de indústria (74%). 

8,5%

25,4%

33,8%
32,4%

Menos de 5 anos Entre 5 e 10 anos Entre 10 e 20 anos Acima de 20 anos

Quantos anos de experiência profissional você tem?
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Figura 7: Empresas Nacionais vs. Multinacionais 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72 

 

 

Figura 8: Faturamento das Empresas 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 71. 

 

12,5%

87,5%
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Figura 9: Segmento de Negócios das Empresas 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72 

 

 

4.1.Intensidade das Transformações pela Economia Digital 

 

4.2.1. Intensidade da Transformação na Empresa pela Economia Digital e Nível de Preparação 

 

Como pode ser observado na Figura 10, a maioria dos respondentes (52,7%) veem uma 

elevada ou muito elevada transformação em curso na organização em que trabalham em 

decorrência do surgimento dos novos recursos da economia digital. Se a intensidade “média” for 

adicionada a esse total, chega-se a um montante de 82,4% dos respondentes avaliando que a 

intensidade da transformação digital na sua organização é de média para mais. Nota-se, ainda, que 

apenas 2,7% dos respondentes entenderam que as transformações da economia digital na sua 

organização serão muito baixas. 

4,2%

9,7%

73,6%

2,8%

9,7%

Bancos Auditoria e/ou
Consultorias

Indústrias Comércio Outro (especifique)
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Figura 10: Impacto da Transformação Digital na Empresa 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 74 

 

 Quando se passa à questão de quão preparada a empresa está para essas mudanças (Figura 

11), a avaliação que prevalece é que há um grande espaço para melhoria. Praticamente ninguém 

(2,5%)  avaliou que a empresa em que atua está muito bem preparada para promover a inovação 

contínua resultante da economia digital, enquanto 28% se classificaram como pouco ou muito 

pouco preparados.  Se a esses últimos for somado o percentual de razoavelmente preparados, 

chega-se à conclusão de que 2/3 dos respondentes entendem que a empresa em que atuam está no 

máximo razoavelmente prepara para as inovações da economia digital. A resposta que prevalece 

(39%) é a de que a empresa está apenas razoavelmente preparara, sendo que apenas 29% se 

disseram bem preparados para inovar continuamente como resposta aos novos desafios da 

economia digital. 

Assim, combinando-se os resultados apresentados nas figuras 10 e 11, pode-se verificar 

que, embora a maioria dos respondentes (52,7%) tenha indicado que a intensidade das mudanças 

será alta ou muita alta, apenas 29,2% dos respondentes sentem que a empresa está bem preparada 

para enfrentar essas grandes transformações.    

 

2,7%

14,9%

29,7%
32,4%

20,3%

0,0%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta Não sei e/ou não
desejo responder

Qual a intensidade da transformação em curso na sua organização 
em decorrência do surgimento dos novos recursos da economia 

digital?
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Figura 11: Nível de Preparação da Empresa para a Transformação Digital  

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72 

 

  

4.2.2. Impacto da Economia Digital por Atividade da Empresa e por Componente de 

Transformação 

 

Na Tabela 2 a seguir está apresentada a percepção dos respondentes sobre o grau de impacto 

das novas abordagens e práticas da economia digital nas diversas atividades das organizações.  

Como era de se esperar, os respondentes indicaram a atividade de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e mercados como a atividade mais impactada pelas 

transformações da economia digital: 2/3 dos respondentes indicaram um impacto elevado ou muito 

elevado. Em seguida ficaram as áreas mais envolvidas com o negócio, como o desenvolvimento da 

estratégia diante de concorrentes e ganhos de produtividade em processos internos, ambos com 

cerca de 63% de percepção de impacto elevado ou muito elevado, seguidas de perto pela área de 

marketing e interação com clientes atuais e potenciais, com 61,4%. Em um patamar 

comparativamente intermediário de impacto ficaram os processos de planejamento financeiro e 

tomada de decisões da Controladoria e a atividade de supply chain management, respectivamente, 

com 55% e 52% dos respondentes assinalando um impacto elevado ou muito elevado.  
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Muito pouco Pouco Razoavelmente Bem Muito bem Não sei e/ou não
desejo responder

Sua empresa está preparada para proceder à inovação contínua 
como resposta em tempo real às novas formas de interação digital 

no ambiente de negócios?
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Tabela 2: Percepção dos respondentes sobre o grau de impacto das novas abordagens e práticas 

da economia digital 

Percepção dos respondentes sobre o grau de impacto das novas 
abordagens e práticas da economia digital 

Atividades 
muito 
baixo 

médio alto 
muito 
alto 

não sei/não 
desejo responder 

Em processos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos 
produtos e mercados 

6,7% 22,7% 45,3% 21,3% 4,0% 

No desenvolvimento da estratégia, 
diante de concorrentes e do 
mercado global 

9,3% 25,3% 40,0% 22,7% 2,7% 

Em ganhos de produtividade e 
eficiência em processos internos 

2,7% 32,0% 36,0% 26,7% 2,7% 

Nas atividades de marketing e 
interação com clientes atuais e 
potenciais 

9,3% 25,3% 34,7% 26,7% 4,0% 

Nos processos de planejamento 
financeiro e tomada de decisões na 
Controladoria 

8,0% 29,3% 44,0% 10,7% 8,0% 

No supply chain management 10,7% 29,3% 38,7% 13,3% 8,0% 

Nas atividades de tesouraria, como 
análise de crédito e cobrança, e 
relacionamento com o mercado 
financeiro 

10,7% 28,0% 37,3% 6,7% 17,3% 

Nas atividades de compliance com 
os stakeholders 

10,7% 32,0% 33,3% 10,7% 13,3% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Na percepção dos respondentes, das atividades acima listadas, as de Tesouraria e 

relacionamento com o mercado financeiro e Compliance com os stakeholders serão as menos 

impactadas pelas novas tecnologias, já que apenas 44% dos respondentes esperam que esse impacto 

seja alto ou muito alto para ambas as atividades.  

Note-se que essas duas áreas, em relação às quais os respondentes ficaram mais divididos 

em sua avaliação sobre o grau de impacto da economia digital, também foram as áreas em que um 

maior percentual de respondentes indicou não saber ou não desejar responder. Esse relativo grau 

de desconhecimento quanto ao impacto das novas tecnologias nessas áreas pode estar associado à 
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pequena participação relativa de respondentes das áreas de Tesouraria e Compliance na amostra. 

De fato, pela Figura 4, apenas 1,8% dos respondentes atua na área de Tesouraria e 16,6% atuam 

nas áreas de Reporte externo ou Auditoria. 

A Figura 12 parte para a análise dos principais componentes da transformação digital que 

devem ter influência no desempenho futuro das organizações. 

 

 

Figura 12: Impacto por Componente da Transformação Digital  

Fonte: dados da pesquisa. Total de Respondentes: 70 

 

Primeiramente, nota-se que Big Data e Business Analytics são os mais indicados como de 

elevada influência futura nas organizações: 86% dos respondentes acreditam que terão influência 

alta ou muito alta nas organizações. Interessante observar que nenhum dos respondentes indicou 

não saber ou não desejar responder, o que sugere que esse também é o tópico de maior nível de 

conhecimento por parte dos respondentes. 
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Por outro lado, Blockchain é o componente indicado como o de menor influência e também 

o de menor conhecimento: 31,4% dos respondentes acreditam que Blockchain influenciará pouco 

ou muito pouco o desempenho futuro das organizações, enquanto apenas 21,4% indicaram ter 

influência alta ou muito alta e 21,5% não souberam ou não desejaram responder. Assim, esse 

resultado deve ser lido com cautela, uma vez que o elevado percentual de não resposta pode indicar 

que a baixa importância relativa apontada a essa tecnologia pode estar mais associada ao 

desconhecimento do assunto pelos respondentes do que a uma real avaliação de baixo impacto nas 

organizações. 

O impacto da Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning e da Internet das Coisas ficou 

em um patamar similar de influência no desempenho das organizações: enquanto 61% dos 

respondentes acreditam que Inteligência Artificial e Machine Learning terão influência alta ou 

muito alta no futuro das organizações, esse percentual é de 59,4% para a Internet das Coisas. A 

principal diferença identificada entre esses dois componentes da economia digital está no nível de 

desconhecimento um pouco maior entre os respondentes em relação à Internet das Coisas (11,6%) 

do que em relação à Inteligência Artificial (4,3%).  

 

4.2. Competências Importantes para os Profissionais de Controladoria no Passado e para o 

Futuro 

 

Analisadas as transformações geradas pela economia digital nas organizações, o trabalho 

passa a analisar o efeito dessas transformações nas competências necessárias ao profissional de 

Controladoria / Finanças. Para isso, o questionário solicita ao respondente avaliar a importância de 

seis competências principais para o profissional da área no passado e para o futuro: (1) competência  

técnica, (2) entendimento do negócio, (3) capacidade de criação de oportunidades na empresa, (4) 

soft skills, (5) capacidade de usar as novas ferramentas tecnológicas (Big Data, Business Analytics, 

dentre outros) e (6) capacidade de traduzir dados em melhores decisões para a criação do valor no 

negócio. 

Conforme a Figura 13, há cinco anos atrás, o domínio e atualização contínua de 

conhecimentos, técnicas e práticas de contabilidade e finanças era a competência mais importante 

para o profissional de Controladoria e Finanças, com 69,4% dos respondentes julgando como 

importante ou muito importante. Na sequência, vinha a competência de visão de negócio e 
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entendimento do mercado e da estratégia da empresa, com 58,3% do total dos respondentes 

julgando como importante ou muito importante. 

Por outro lado, 40,3% dos respondentes julgaram ser pouco ou muito pouco importante a 

capacidade de usar novas ferramentas tecnológicas e de análise de dados (como Big Data, Business 

Analytics, Blockchain e Machine Learning), sendo a competência menos relevante entre todas as 

indicadas. Condizentemente, a segunda competência apontada como menos importante, foi a 

capacidade de traduzir dados em melhores decisões para a criação de valor no negócio, com 19,5% 

dos respondentes julgando ser pouco ou muito pouco importante. 

 

 

Figura 13: Importância de Certas Competências nos Profissionais de Controladoria e Finanças no Passado 

Fonte: dados da pesquisa. Total de respondentes: 72 

 

No entanto, quando os respondentes são indagados a avaliar a importância dessas mesmas 

competências para o futuro (Figura 14), diferenças notáveis podem ser identificadas.  

Uma primeira observação digna de nota é o crescimento da importância das competências 

visão de negócios e soft skills, que passaram a ser apontadas como muito importantes por cerca de 
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70% dos respondentes quando se fala em futuro, enquanto esse mesmo grau de importância foi 

atribuído por menos de 20% dos respondentes no que se refere ao passado.   

Como era de se esperar, também houve um ganho de importância na capacidade de usar 

novas ferramentas de análise de dados (como Big Data, Business Analytics, Blockchain e Machine 

Learning), a qual foi considerada como importante ou muito importante para o profissional de 

Controladoria e Finanças no passado por apenas 20,8% dos respondentes, passando a 76,4% 

quando se fala do futuro.  

 

 

Figura 14: Importância de Certas Competências nos Profissionais de Controladoria e Finanças no Futuro 

Fonte: dados da pesquisa. Total de Respondentes: 72 
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Um ponto curioso é que todas as seis competências elencadas na pesquisa cresceram de 

importância quando se fala em futuro em comparação com o passado, como pode ser melhor 

observado na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Importância de Certas Competências nos Profissionais de Controladoria e Finanças: passado 

versus Futuro 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por outro lado, nota-se que a competência que menos cresce de importância (de 69,4% para 

82%) é o domínio e atualização contínua de conhecimentos, técnicas e práticas de contabilidade e 

finanças, que era a competência avaliada como mais importante no passado e, embora continue 
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sendo muito importante para o futuro, apresenta um crescimento menor que todas as outras 

habilidades. Isso significa que o futuro deverá demandar muito mais dos profissionais de 

Controladoria e Finanças o desenvolvimento de competências não técnicas do que o requerido 

tradicionalmente para esses profissionais. De fato, visão de negócios, postura de descoberta de 

oportunidades para a criação de valor para a empresa, capacidade de traduzir dados em melhores 

decisões para a criação de valor no negócio e soft skills foram apontadas pelos respondentes com 

até mais importantes (mais de 90% dos respondentes indicaram como importante ou muito 

importante) que o próprio conhecimento técnico da área. 

Como forma de complementar a análise das competências necessárias aos profissionais de 

Controladoria e Finanças no Futuro, a Tabela 3 a seguir apresenta, no Painel A, as médias 

incondicionais, isto é, as respostas apuradas independentemente do perfil do respondente, e no 

Painel B, as médias condicionais, que visam avaliar se há mudança de percepção dependendo do 

perfil do respondente. 

Foi efetuado o teste estatístico de diferença de proporção para a média condicional, 

considerando os níveis de significância de 90%, 95% e 99% considerando os dois aspectos 

principais do perfil do respondente, Cargo e Área de atuação.  

 Como pode ser observado no Painel B, os resultados ficam muito próximos da média 

incondicional com algumas características relevantes, que são: 

a) Em “Domínio e atualização contínua de conhecimentos, técnicas e práticas de 

Contabilidade e Finanças”, pode-se perceber que em todos casos – inclusive média 

incondicional – temos resultados acima de 80%, exceto para os profissionais da área de 

Controladoria/Business Partner, dentre os quais apenas 70,8% consideraram que os 

conhecimentos técnicos serão importantes ou muito importantes para o futuro. Esse 

resultado parece coerente, visto que, como são profissionais da área, eles já devem estar 

sentido mais a necessidade de novas habilidades, para além das competências técnicas 

que eles já têm tido tradicionalmente. 

b) Por outro lado, em todas as outras características (exceto também “Capacidade de usar 

novas ferramentas tecnológicas de análise de dados), os profissionais de Controladoria 

/ Business Partner ficam acima da média incondicional, o que significa que o 

profissional da área já tem a visão de novas habilidades e comportamentos que não 

apenas o estritamente técnico. 
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Tabela 3: Percepção Geral e Dependendo do Cargo e Área de Atuação do Respondente 

Painel A: Média Incondicional 

No futuro, o quão importante é, para sua 

organização, nos profissionais de Controladoria e 

Finanças, as seguintes habilidades: 

% Muito Pouco 

ou pouco 

importantes 

% Importante 

ou muito 

importante 

Domínio e atualização contínua de conhecimentos, 

técnicas e práticas de Contabilidade e Finanças 
1,4% 82,0% 

Visão de negócio e entendimento do mercado e da 

estratégia da empresa 
0,0% 95,8% 

Postura não apenas histórica de reporting, mas de 

descoberta de oportunidades para a criação de valor na 

empresa 

1,4% 93,1% 

Soft skills, como habilidades de comunicação, 

negociação, liderança e change management. 
1,4% 90,3% 

Capacidade de usar novas ferramentas de análise de 

dados (como Big Data, Business Analytics, Blockchain 

e Machine Learning) 

6,9% 76,4% 

Capacidade de traduzir dados em melhores decisões 

para a criação de valor no negócio. 
2,8% 90,3% 

 

Painel B: Média Condicional 

Questão  Cargo 
Área de Formação ou 

Atuação 

No futuro, o quão importante 

é para sua organização, nos 

profissionais de 

Controladoria e Finanças, as 

seguintes habilidades: 

% Importante 

ou muito 

importante 

(incondicional) 

Gerente 

ou Cargos 

acima 

Supervisores 

ou cargos 

abaixo 

Controladoria/ 

Business 

Partner 

Outras 

Áreas 

Domínio e atualização contínua 

de conhecimentos, técnicas e 

práticas de Contabilidade e 

Finanças 

82,0% 80%*** 82,8%*** 70,8%*** 86,7%*** 

Visão de negócios e 

entendimento do mercado e da 

estratégia da empresa 

95,8% 95%*** 96,6%*** 100%*** 93,3%*** 
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Postura não apenas histórica de 

reporting, mas de descoberta de 

oportunidades para a criação de 

valor na empresa 

93,1% 95%*** 93,1%*** 100%*** 91,1%*** 

Soft skills, como habilidades de 

comunicação, negociação, 

liderança e change 

management. 

90,3% 92,5%*** 86,2%*** 100%*** 84,4%*** 

Capacidade de usar novas 

ferramentas de análise de dados 

(como Big Data, Business 

Analytics, Blockchain e 

Machine Learning) 

76,4% 75%*** 79,3%*** 75,6%** 79,2%*** 

Capacidade de traduzir dados 

em melhores decisões para a 

criação de valor no negócio. 

90,3% 92,5%*** 89,7%*** 95,8%*** 88,9%*** 

*** Significativo com 99% de confiança, isto é, não se rejeita a hipótese nula e, portanto, não há evidências para 

discordarmos dos resultados da média condicional 

** Significativo com 95% de confiança, isto é, não se rejeita a hipótese nula e, portanto, não há evidências para 

discordarmos dos resultados da média condicional 

* Significativo com 90% de confiança, isto é, não se rejeita a hipótese nula e, portanto, não há evidências para 

discordarmos dos resultados da média condicional 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Este trabalho objetivou avaliar a percepção do mercado brasileiro sobre as habilidades e 

competências futuras esperadas dos profissionais de Controladoria e Finanças, em função da 

integração de novas tecnologias e ferramentas de análise de dados aos processos financeiros. 

Os resultados indicaram que novas habilidades e competências são esperadas para os 

profissionais de Controladoria e Finanças. As habilidades e competências de natureza técnica 

continuam como uma necessidade para a função. Contudo, novas competências que antes não eram 

tão exigidas (avaliadas como importantes ou muito importantes por menos de 50% dos 

respondentes), como soft skills e habilidades de saber usar novas ferramentas digitais em prol da 

tomada de decisão para os negócios, agora se tornam fundamentais. Habilidades que já eram 

relevantes (avaliadas como importante e muito importante por mais 50% dos respondentes), como 

visão de negócio, entendimento da visão e estratégia da empresa, assim como a tradução de dados 

e informações em melhores decisões de negócios, tornaram-se cruciais e até mais relevantes que o 

domínio técnico. Isso mostra uma nova realidade para os profissionais da área. Ou seja, o nível de 

protagonismo esperado pelo profissional de controladoria aumentou – e em todas as esferas. 

Continua como referência técnica, mas deve estar conectado a tudo que acontece no mercado, 

concorrentes, ambiente interno e externo e estar sempre atento, de forma a evitar possíveis riscos 

e problemas que a empresa possa encontrar no futuro. 

Como principais implicações, espera-se que este trabalho auxilie as universidades e 

faculdades de negócios, administração e contabilidade a avaliar a adequação e possível atualização 

de suas grades curriculares, que precisarão estar conectadas com essa mudança, para não formarem 

profissionais com habilidades obsoletas, já não requeridas pelo mercado. Para tal, como sugestão, 

poder-se-ão buscar trabalhos aplicados como esse e reunir todas as principais habilidades 

requeridas e fazer um confronto com a grade curricular, verificando se a grade atende ao que o 

mercado profissional solicita e exige dos profissionais atualmente e no futuro. Espera-se, também, 

auxiliar os estudantes que estejam em dúvida sobre qual curso escolher, a ter uma visão mais clara 

do perfil esperado da área de controladoria e finanças em empresas privadas no Brasil, com suas 

habilidades pessoais e anseios profissionais. Por fim, para as próprias empresas privadas, os 

resultados deste estudo podem auxiliá-las a verificar se seu time de controladoria possui as 

habilidades e competências que o mercado aponta como relevantes para o futuro e, em caso 
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negativo, a desenhar um plano de desenvolvimento profissional para adquirir tais competências, 

seja através de novos profissionais, como de ferramentas, mudança de cultura, entre outros. 

Comparando-se os resultados desta pesquisa com a revisão da literatura, é possível verificar 

que há um alinhamento grande das expectativas em relação às habilidades e comportamentos, com 

destaque para a necessidade do uso cada vez mais contínuo de novas ferramentas digitais, soft skills 

e atuar como um direcionador do negócio com um viés financeiro.  

Como limitações, a pesquisa não pode ser extrapolada para fora da amostra estudada, uma 

vez que a amostra foi determinada por conveniência, não sendo possível controlar o número de 

pessoas que receberam o questionário, o que caracteriza esta pesquisa como de natureza apenas 

exploratória.  Além disso, a grande maioria dos respondentes (acima de 85% dos respondentes) 

atua em empresas multinacionais e com receita anual acima de R$ 500 milhões, caracterizando um 

viés da amostra em empresas multinacionais de grande porte. 

Como sugestões para pesquisas posteriores, pode-se estender a pesquisa para outras áreas, 

aumento o número de respondentes das áreas de tesouraria, contabilidade e auditoria, as quais 

tiveram aqui um número restrito de respostas. Além disso, a pesquisa pode ser estendida para 

enfatizar a percepção em empresas nacionais de porte menor. Com isso, seria possível confrontar 

os resultados por área de atuação e porte da empresa.  
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7. ANEXO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

ATENÇÃO: Este é um modelo a ser adaptado segundo as necessidades de cada protocolo de pesquisa. 
Lembre-se de que o consentimento deve ser feito em forma de convite, esclarecendo da melhor maneira 
possível todos os procedimentos e garantias relativas à pesquisa. Mais ainda, o termo deve ter uma 
linguagem adequada de acordo com o público a que se destina, bem como se adaptar à realidade do 
tipo de entrevistado. 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do trabalho aplicado de conclusão 
do Mestrado Profissional intitulado “Nova Perspectiva dos Profissionais da Área de Controladoria das 
empresas privadas do Brasil com o avanço e integração com a Tecnologia”, conduzido por Marcelo 
Pimentel Silva. Este estudo tem por objetivo entender se há ou haverá mudanças nos comportamentos e 
habilidades dos profissionais de controladoria, cada vez mais integrados com a Tecnologia. 

Você foi selecionado(a) por trabalhar dentro de Finanças e/ou por ser cliente direto, seja para 
contratações (Recursos Humanos) ou por usufruir diretamente do trabalho com Finanças (Negócios, 
Supply Chain, entre outras áreas). Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento 
não acarretará prejuízo. 

Não há riscos graves em participar dessa pesquisa. Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão 
confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. A 
participação não implicará em gastos para os participantes.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder catorze questões sobre o tema do 
trabalho proposto. Caso seja convidado para uma entrevista presencial, poder-se-á usar aparelho para 
gravação para melhor análise posterior.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos 
os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, caso seja entrevista presencial, assine ao final 
deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / 
coordenador da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e 
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do CEPH/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a 
qualquer momento. Caso seja via link, basta colocar que está de acordo na opção abaixo. 

 Contatos do pesquisador responsável: Marcelo Pimentel Silva, Business Finance 
Controller/Partner, Avenida Santo Irineu, 671, Sumaré, marcelopimentel1989@gmail.com e celular (19) 
99993-0987.   

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 
Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone 
(21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 
concordo em participar. 

 

Cidade e Estado, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a) [imprescindível]: ________________________________ 

 

 

 

Survey:  

Impacto das novas tecnologias de informação e análise de dados nas empresas e nos profissionais de 

controladoria e finanças 

Pesquisas atuais científicas e de entidades globais1 destacam que as mais recentes inovações da nova 

economia digital vêm operando uma profunda e ampla transformação nos negócios, mediante novos 

conceitos e abordagens da economia digital, tais como e Big Data e Business Analytics2, Inteligência 

Artificial e Machine Learning, Block Chain e Internet das coisas. 

                                                           
1 ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants):  Professional accountants – the future: Drivers of change 
and future skills, 2016. Chartered Global Management Accountant - CGMA® REPORT - BUSINESS ANALYTICS AND 
DECISION MAKING, The Human Dimension, 2016. PWC (Price Waterhouse Coopers): 22nd Annual Global CEO Survey, 
2019 

2 Big Data: são ativos informacionais que fluem em grande volume, alta velocidade e diversificação, requerendo 

novas formas de processamento; possibilitam expressivos incrementos na inteligência, descoberta e otimização do 
processo decisório; podem originar-se a partir de sistemas de transações tradicionais, bem como de fontes não 
estruturadas, tais como emails, arquivos de som, clicks streams, midias sociais, imprensa tradicional, sensores de 
presença, imagem, movimentos e localização, vídeos, tags de RFIDs e outros; sua abordagem é cada vez mais 
abrangente nas empresas como condição de competitividade (Gartner, 2012; Gamage, 2016; Appelbaum, 2017). 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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Este survey busca identificar a percepção de CFOs e Controllers sobre o impacto dessas novas tecnologias 

de informação e análise de dados nas empresas e nos profissionais da área. 

Tempo médio de resposta: 10 a 15 minutos 

 

1. Qual a intensidade da transformação em curso na sua organização em decorrência do surgimento dos 

novos recursos da economia digital? 

(1) muito baixa; (2) baixa; (3) média; (4) alta; (5) muito alta; Não sei/não desejo responder 

 

2. Indique abaixo o grau de impacto das novas abordagens e práticas da nova economia digital nas 

diversas atividades da sua organização? 

(1) muito baixo; (2) baixo; (3) médio; (4) alto; (5) muito alto; Não sei/não desejo responder 

 
2.1 Nas atividades de marketing e interação com clientes atuais e potenciais 

2.2 No desenvolvimento da estratégia, diante de concorrentes e do mercado global 

2.3 Em processos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e mercados 

                                                           
Business Analytics (BA): consiste no uso de dados, em particular Big Data, tecnologia de informação, análise 
estatística, métodos quantitativos e modelos matemáticos e de computação, para apoio aos gestores na obtenção 
de inteligência sobre suas operações e estratégias, com incremento expressivo do processo de tomada de decisão 
((Davenport and Harris 2007, Appelbaum, et al., 2017).  

Artificial Intelligence (AI): é um termo coletivo para sistemas computacionais capazes de acessar o seu ambiente 
processando e relacionando progressivamente dados e informações como um aprendizado, e efetuando ações em 
resposta, na forma de assistentes digitais, robots, machine learning e outros (PWC, 22nd Annual Global CEO Survey) 

Machine Learning: Machine learning é uma aplicação de inteligência artificial que proporciona a um sistema 
computacional a habilidade de aprender automaticamente aperfeiçoando-se com a experiência, sem ser 
explicitamente programado para tal. Machine learning enfoca o desenvolvimento de programas computerizados que 
podem acessar dados e utilizá-los para aprender por si mesmos. 

Blockchain: é uma tecnologia e metodologia originariamente subjacente ao Bitcoin e outras criptomoedas, e que 
vem se expandindo para outras atividades e transações, na forma de um livro razão digital que apresenta e atualiza 
continuamente uma lista de todas as transações, que são validadas publicamente por mineração em rede (Morisse,  
2015). 

Internet of Things (IoT): é um novo paradigma que vem se expandindo no ambiente da telecomunicação sem fio na 
forma de sistemas incluídos em uma grande variedade de coisas e objetos que nos cercam (roupas, móveis, 
eletrodomésticos, partes da casa, veículos etc) – e que, mediante Radio-Frequency IDentification (RFID)  tags, 
sensores e atuadores, telefones móveis e outros recursos – são capazes de interagir entre si e com outros sistemas 
(ver também Big Data) (Atzori et al. 2010).  
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2.4 Em ganhos de produtividade e eficiência em processos internos  

2.5 No supply chain management  

2.6 Nos processos de planejamento financeiro e tomada de decisões na Controladoria 

2.7 Nas atividades de tesouraria, como análise de crédito e relacionamento com o mercado 
financeiro  

2.8 Nas atividades de compliance com os stakeholders 

 

3. Quais das principais abordagens componentes da transformação digital terão maior influência no 

desempenho futuro da sua organização? 

(1) muito pouca; (2) pouca; (3) média; (4) alta; (5) muito alta; Não sei/não desejo responder 

 

3.1 Big Data e Business Analytics  
3.2 Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning 
3.3 Block Chain 
3.4 Internet das Coisas 
3.5 Outras (indicar) 

 

4. Sua empresa está preparada para proceder à inovação contínua como resposta em tempo real às 

novas formas de interação digital no ambiente de negócios?  

(1) muito pouco; (2) - pouco; (3) razoavelmente; (4) - bem; (5) muito bem; Não sei/não desejo responder 

 

5. O quão importante é para sua organização as seguintes competências nos profissionais de 

Controladoria e Finanças? (SEPARAR: no passado; no futuro; o respondente escreve a nota) 

(1) muito pouca; (2) pouca; (3) média; (4) alta; (5) muito alta; Não sei/não desejo responder 

5.1 Domínio e atualização contínua de conhecimentos, técnicas e práticas de Contabilidade e Finanças 

5.2 Visão de negócio e entendimento do mercado e da estratégia da empresa  

5.3 Postura não apenas histórica de reporting, mas de descoberta de oportunidades para a criação de 

valor na empresa 

5.4 Soft skills, como habilidades de comunicação, negociação, liderença e change management. 

5.5 Capacidade de usar novas ferramentas de análise de dados (como Big Data, Business Analytics, 

Blockchain e Machine Learning)  

5.6 Capacidade de traduzir dados em melhores decisões para a criação de valor no negócio. 

 

6. Você acredita que o profissional de Controladoria/Finanças/Business Partner poderá ser extinto do 

mercado de trabalho? 

a. Sim; 

b. Não. 



53 
 

 

 

7. Caso sim, por quê? 

a. Não vê valor na função nem hoje e nem no futuro; 

b. Sistema fará tudo sozinho e outras áreas farão as decisões sem a Controladoria/ 

Finanças/Business Partner; 

c. Não vê pessoas capacitadas para a função; 

d. Outro. Especifique:_____________. 

e. Não-Aplicável (respondeu não na questão anterior). 

 

8. Sua área acadêmica ou profissional está em  

a. Controladoria/Business Partner/Finanças; 

b. Contabilidade/Demonstrações Financeiras; 

c. Auditoria/Controles Internos; 

d. Tesouraria 

e. Recursos Humanos 

f. Outras Áreas (Marketing, Vendas, Operações, Logística etc.) 

 

9. Quantos anos de experiência profissional você tem? 

a. Menos de 5; 

b. Entre 5 e 10; 

c. Entre 10 e 20; 

d. Acima de 20. 

 

10. Qual o seu cargo? 

a. Analista/Especialista; 

b. Supervisor/Coordenador; 

c. Gerente/Superintendente; 

d. Diretor ou Acima (CFO, COO, Presidente, outros). 

 

11. Qual o segmento da sua principal área de atuação? 

a. Bancos; 

b. Auditorias e Consultorias; 

c. Indústrias; 

d. Comércio; 

e. Outro: _______________ 

 

12. Sua empresa é multinacional ou nacional? 

a. Multinacional; 

b. Nacional; 

 

13. O faturamento anual da sua empresa no Brasil está em: 

a. Receita até R$ 100 milhões; 

b. Receita entre R$ 100 e R$ 500 milhões 

c. Receita entre R$ 500 e R$ 1 bilhão; 
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d. Receita acima de R$ 1 bilhão. 

 

 

 




