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Previsão financeira:
Espaço para aprimoramento de
pessoas, processo e tecnologia
A pesquisa do IDG demonstra
que a colaboração entre os
principais interessados é
fundamental para a precisão

Sumário executivo
Preparar uma previsão exata neste
cenário econômico volátil é um grande
desafio. Ainda assim, é essencial para as
empresas prever os resultados do próximo
mês, trimestre ou ano, bem como ser capaz de
responder rapidamente quando os valores reais diferem
significativamente da previsão. A previsão pode ser ao mesmo
tempo uma arte e uma ciência, mas as empresas mais afinadas
relatam a adoção de um sólido processo de colaboração para gerar
previsões exatas nas quais baseiam seus negócios.
A IDG Research Services e a CFOWorld.com conduziram recentemente uma
pesquisa entre 306 profissionais globais de finanças. A maioria dos participantes relatou ter um
alto grau de confiança em suas previsões e atualizar essas previsões mensal ou trimestralmente. Entre
outros resultados interessantes da pesquisa, consta que mais da metade das organizações participantes
implementou previsões dinâmicas e mede a exatidão dessas previsões avaliando a previsão em relação aos
resultados reais dos negócios.
Outras revelações da pesquisa, especificamente certas variações geográficas e conclusões divergentes
nos resultados da pesquisa, trazem à tona pelo menos uma questão com relação à previsão: a análise
dos resultados previstos em comparação com os resultados reais pode ser uma questão de percepção
em contraste com a realidade. As previsões são, por sua própria natureza, conjecturas e suposições bem
informadas. Pode haver um componente muito mais psicológico na previsão, em termos de como as previsões
são percebidas, com que rigidez são seguidas e como podem afetar o desempenho no trabalho daqueles cuja
responsabilidade é gerar e manter uma previsão exata.
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Introdução
A previsão é uma atividade essencial às empresas
globais que fazem negócios neste cenário econômico de
incertezas. Embora o processo de previsão seja tanto uma
arte como uma ciência, as empresas mais avançadas se
valem de um sólido processo colaborativo, baseado em
dados agregados e oportunos, para geração de previsões
precisas sobre às quais podem construir seus negócios.
Algumas empresas utilizam dados históricos; outras
tentam usar dados em tempo real ou, pelo menos, dados
mais recentes. Algumas fazem a previsão trimestralmente,
enquanto outras o fazem a cada mês. Mais raramente,
algumas fazem previsões com uma frequência ainda maior,
semanalmente. Algumas produzem previsões sólidas que
representam prognósticos precisos dos resultados reais de
suas empresas; outras se esforçam para gerar previsões
exatas e confiáveis.
Diferentes organizações em diversos setores podem lidar
com a previsão de maneiras distintas, mas existem certas
práticas padrão normalmente aceitas. São três os aspectos
envolvidos na geração de uma previsão: pessoas, processos
e tecnologia. As pessoas certas precisam fornecer os dados
certos e da maneira certa, e os executivos de finanças
encarregados de preparar uma previsão devem agregar
esses dados usando a tecnologia certa. Cada um desses
aspectos precisa estar envolvido para que assegurar que a
previsão da empresa seja a mais exata possível.
“Não existem grandes barreiras culturais ou físicas para
a criação de previsões”, conta Lance Holbert, líder de
prática global SAP. “Nos últimos dez anos, testemunhamos
a evolução dos processos orçamentários em previsões,
valendo-se de processos de software automatizados e de
melhores processos comerciais.”

usando as informações geradas pela tecnologia. Às vezes,
elas até mesmo optam por usar seus próprios palpites. Isso
é especialmente comum em vendas.”
Para aqueles que estão preparando previsões, existe
uma distinção fundamental que nunca devem deixar de
reconhecer: a diferença entre as metas da organização e
sua previsão. Ambas são estimativas antecipatórias, mas
é essencial não confundir as duas. “Não se deve criar uma
previsão partindo de uma meta”, afirma Holbert. “Muita
gente fabrica uma previsão que se aproxima da sua meta.
Esse é outro comportamento manipulatório. É preciso
separar a meta da previsão.”

Colaboração e confiança
A colaboração eficaz entre analistas financeiros, executivos
das unidades de negócios e da TI é essencial ao processo
de desenvolvimento de previsões exatas. O acesso
oportuno a dados quantitativos precisos para fins de
comparação é outro componente crítico. Mais de 40%
dos participantes da pesquisa citam uma colaboração
ineficaz entre operações comerciais, financeiras e de TI
como o principal fator gerador de previsões imprecisas.
É interessante observar que aproximadamente a mesma
porcentagem relata processos de colaboração adequados
instalados em sua organizações.
Os participantes da pesquisa certamente corroboram
essa visão divergente da colaboração eficaz. “As pessoas
sempre querem proteger seus próprios ‘impérios’, o que cria
barreiras à colaboração entre os departamentos”, relata o
gerente financeiro sênior de uma companhia de seguros.
“Na maior parte dos casos, contudo, não somos tão ruins
em colaboração.”

De acordo com uma pesquisa recentemente conduzida
pela IDG Research Services em nome da CFOWorld, os
executivos de finanças em todo o globo e em diferentes
setores relataram níveis diversificados de confiança em
cada um dos três aspectos, ou seja, pessoas, processos
e tecnologia. A maioria está confortável com a tecnologia
usada para coletar dados e gerar previsões, mas reconhece
a oportunidade de melhorar a eficiência dos processos e das
pessoas envolvidas.

O processo de fazer com que diferentes departamentos
trabalhem juntos não é tão tranquilo em outras
organizações. “O pessoal da TI não quer entender as
necessidades financeiras e comerciais. O pessoal da área
comercial precisa compreender as finanças”, diz o executivo
de finanças de uma empresa manufatureira. “Vá viu o que
acontece quando você dá uma corda a dois cachorros e eles
puxam em direções opostas? Agora imagine essa cena com
três cachorros, todos puxando em direções diferentes. Não
é uma visão nada bonita.”

Um participante sente que o componente humano é,
definitivamente, o curinga. “Tenho a maior confiança na
tecnologia, seguida dos processos”, diz o diretor de finanças
de uma empresa de leasing de equipamentos comerciais.
“Pessoas diferentes podem ignorar a tecnologia e os
processos ou usá-los indevidamente. As pessoas estão

Independentemente do componente humano e da
colaboração ineficaz ou incompleta; em geral, a maioria
das organizações relata um alto nível de confiança em suas
previsões. Aproximadamente dois terços dos participantes
estão confiantes de que suas previsões corresponderão
aos resultados reais dos negócios. Mais da metade também
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mede a eficácia e a exatidão dessas previsões comparandoas aos resultados comerciais.
O estudo da CFOWorld constatou algumas diferenças
geográfica interessantes nas atitudes e ações relacionadas
à previsão. Enquanto as atitudes dos executivos de finanças
nos Estados Unidos, Europa e região do Pacífico Asiático
são relativamente consistentes, os participantes latinoamericanos, em geral, demonstraram uma atitude muito
mais otimista com respeito à exatidão das previsões. Isso
pode ser constatado a partir de certas discrepâncias quanto
à forma como eles relatam sua alta confiança na precisão
das previsões, apesar de também revelarem se deparar com
frequência com resultados comerciais imprevistos.
Isso significa um padrão de discrepâncias, segundo Holbert.
Embora eles se sintam confortáveis com relação às suas
previsões, os resultados comerciais reais não respaldam
esse nível de confiança. Isso não significa que as empresas
não estejam prosperando, apenas que suas previsões nem
sempre correspondem à essa realidade.

Implementação de previsões dinâmicas
Sua empresa implementou previsões dinâmicas?

58%

Sim

Não (líquido)

38%

Não, mas está
considerando
Não, e não
tem planos
Não sei

23%

15%

5%

Fonte: IDG Research Services

Plano para uma previsão melhor
As previsões ainda representam um alvo em movimento.
O pessoal de operações e finanças continua a refinar o
processo, envolver as pessoas corretas e usar a tecnologia
adequada, mas boas previsões continuam ilusórias. A
frequência das previsões e a precisão dos dados usados na
geração da previsão são duas das maneiras mais confiáveis
de refinar o resultado.
Implementar previsões dinâmicas – alterar e atualizar as
previsões regularmente – é uma excelente maneira de
garantir a consistência de uma previsão exata e atualizada.
No entanto, isso pode representar um desafio considerável,
e a maioria das empresas questiona se a implementação
de uma previsão dinâmica tem um valor suficientemente
significativo. Pouco mais da metade dos participantes
da pesquisa relatou implementar previsões dinâmicas,
principalmente na América Latina e na Europa.
“Previsões dinâmicas pode ser complicadas. Trata-se de
um conceito que algumas empresas têm dificuldades
em implementar”, explica Holbert. “É uma questão de
execução, não de estratégia. As limitações tecnológicas
e os hábitos reflexos das pessoas se interpõem.” Os
participantes relatam que as três principais barreiras à
implementação são a resistência da gerência executiva, a
falta de recursos suficientes necessários para implementar
efetivamente as previsões dinâmicas e o tempo e o esforço
necessários para criar e manter os novos processos para
dar suporte a tais esforços.

Aproximadamente metade dos participantes (42%) relatou
fazer previsões mensais, com um terço informando uma
frequência trimestral nas previsões. Holbert defende
que uma frequência trimestral das previsões é o mínimo
absoluto, e que previsões mensais são preferíveis e
oferecem maior probabilidade de resultarem em previsões
mais precisas. O aumento da precisão vem não apenas do
acesso a um maior volume de dados, mas também de dados
mais atualizados. “Dependendo da volatilidade do negócio,
previsões mensais são a maior granularidade a que a
maioria das empresas consegue chegar”, afirma. “Depende
do setor e das condições de mercado, mas trimestral deve
ser o mínimo.”
Visto que as empresas se valem de dados reais e precisos
para prever os resultados futuros dos negócios, suas
previsões devem refletir o uso de dados melhores. “Com
o tempo, as previsões tendem a ficar mais precisas”, diz
Holbert. “Trata-se de um processo de desenvolvimento. A
cada mês, você adquire mais experiência. [As previsões]
refletirão melhor as condições do mercado.”

Tudo está relacionado aos dados
Dados melhores, mais precisos e mais práticos são
essenciais para a preparação de previsões mais exatas.
Aproximadamente 80% dos participantes da pesquisa
indicaram confiar em dados históricos para compilar
previsões. Dados manuais e relatórios operacionais em tempo
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real também são citados entre as principais fontes de dados.
Organizações nos Estados Unidos raramente dependem
de dados reais para elaborar suas previsões. Empresas
participantes na Europa, na região do Pacífico Asiático e
na América Latina têm muito maior probabilidade de usar
simulações comerciais ao prepararem suas previsões.

As discrepâncias também podem resultar de dados
desatualizados ou incompletos, ou mesmo da criação pelo
Diretor Financeiro e sua equipe de valores de previsão que
favoreçam uma visão positiva de suas funções. É no mínimo
difícil identificar com precisão a origem das discrepâncias
entre os resultados comerciais e o que foi previsto.

Agregar esses dados e gerar um quadro abrangente de toda
a empresa é crítico. “No passado, era muito difícil obter
os dados corretos”, afirma Holbert. “Muitas pessoas estão
usando soluções departamentais para coletar dados de
transações. Existem dados de vendas, RH; há vários silos de
dados que podem ser difíceis de se agregar. A maioria das
empresas está passando para uma estrutura consolidada.”

Pouco menos da metade (47%) dos participantes da
pesquisa global classifica como excelente a capacidade
da sua organização de entender retroativamente se as
previsões se alinham com os resultados reais dos negócios.
Essa análise mais detalhada de como os valores da previsão
são mapeados para os resultados reais é essencial para uma
maior precisão das previsões ao longo do tempo.

Se os dados forem imprecisos, a previsão será imprecisa.
Embora seja responsabilidade do Diretor Financeiro e da
sua equipe medir regularmente a precisão das previsões,
não são eles que devem ser mais responsabilizados pela
obtenção desse grau de precisão. O pessoal de operações,
produção e vendas precisa ser mais responsabilizado por
sua contribuição à precisão das previsões.
Os líderes das unidades de negócios e os executivos de
operações podem estimar mais prontamente a produção
e o setor de vendas pode estimar as vendas com maior
prontidão. Estimar quantos itens uma fábrica pode produzir
em um determinado mês ou o volume de vendas que o
pessoal de vendas pode gerar a partir de uma dada lista
de clientes é mais fácil do que estimar com precisão o
fluxo e refluxo de toda a dinâmica financeira. O pessoal de
finanças é mais responsável pelas funções de back-end de
elaboração de relatórios e processamento.
Quando os dados reais dos resultados comercias são
comparados com a previsão, os dados são fundamentais.
A disponibilidade, pontualidade, precisão e usabilidade dos
dados reais de desempenho comercial são imperativos
à determinação da existência e/ou do grau de quaisquer
discrepâncias. É essencial, embora possa ser difícil, identificar
as causas das discrepâncias entre as previsões e os dados
reais da empresa. As causas possíveis dessas discrepâncias
podem incluir a colaboração insuficiente entre os analistas
financeiros responsáveis por gerar e atualizar as previsões e as
equipes das unidades de TI e comercial responsáveis por dados
mais táticos e atualizações dos negócios.

Olhar para o futuro
A previsão está sujeita a muitos níveis de pressão, algumas
sutis e outras nem tanto. A maneira como o pessoal de
finanças e o pessoal operacional e de TI abordam esse
processo é, em grande parte, determinante para uma
previsão eficiente e precisa. Esses três componentes,
representados por pessoas, processos e tecnologia,
precisam todos funcionar juntos.
Holbert sugere que as empresas continuem fazendo
previsões e usando os mesmos processos com que estão
familiarizados. “Soa complicado, mas é mais fácil do que
parece. Não há motivo para fazer mudanças fundamentais
no seu processo de previsão. Use as mesmas métricas, mas
acrescente alguns itens e isso ilustrará como as previsões
podem se tornar cada vez mais precisas ao longo do tempo.”
A previsão deve impulsionar os negócios e, por outro lado,
os negócios devem impulsionar a previsão. “É como uma
gangorra”, afirma Holbert, da SAP. “Um influencia o outro. A
previsão deve impulsionar os negócios e os resultados devem
influencias a próxima previsão. Trata-se de uma ação circular.”
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