
Pesquisa CFO Insights 2021 com mais 

de 1500 Líderes Globais de Finanças:

A Dimensional Research, uma empresa independente de 
pesquisa de mercado, conduziu uma pesquisa global* com 
1500 líderes de finanças que revela que os CFOs estão liderando 
as melhorias digitais para promover o crescimento dos negócios 
e a transformação. As descobertas da pesquisa indicam que os 
CFOs e os CIOs precisam, juntos, determinar a viabilidade 
econômica e o ROI de cada iniciativa de TI e formar parcerias 
ativas para priorizar as tecnologias certas e investir nelas.

Os CFOs estão Priorizando os Investimentos 

em TI para Financiar a Transformação Digital

CFOs são otimistas quanto 

à transformação digital

As prioridades de gastos em TI 
devem estar vinculadas ao valor 
empresarial e ao ROI

A disrupção global 
de 2020 fortaleceu a 
relação entre CFOs e CIO
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59%

80%

71%

CFOs preferem projetos de TI que possam:

77% 47%

Baixe o relatório da pesquisa realizada 
com os CFOs Brasileiros aqui

Otimizar os 
investimentos 

existentes (44%)

Gerar receita 
(40%)

Melhorar os processos 
de negócios 

e a eficiência (39%)

* A pesquisa foi patrocinada pela Rimini Street

dos CFOs mencionam que as iniciativas 
de transformação digital estão entre as 
cinco principais prioridades corporativas

dos líderes de finanças acreditam que 
a transformação digital é fundamental 
para o sucesso de suas empresas

afirmam que essa é uma 

das três prioridades

dos CFOs fortaleceram 
sua relação com os 
CIOs em 2020

dos CFOs veem os CIOs 
como parceiros que 
conectam os pontos entre 
a tecnologia e os negócios

67%

dos CFOs se recusam a gastar reais 

preciosos com investimentos em TI 

que não “movem o ponteiro”
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