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Paulo Wanick
Diretor de Finanças – ArcelorMittal Aços Planos

Presidente da Fundação de Seguridade Social da AM Brasil

Experiência Profissional

1990 - 2001

PwC

Auditor & Consultor de M&A
1

2002 - 2004

CST

Gerente de Controladoria Corporativa
2

2004 – 2007

ArcelorMittal Luxembourg

Controller Corporativo
3

2007 - 2015

ArcelorMittal Brasil Aços Planos

Gerente Geral Controladoria e GRC 
4

2012 – até o momento

ArcelorMittal Brasil Aços Planos

Presidente da Fundação de Seguridade 

Social da ArcelorMittal Brasil

5

2015 – até o momento

ArcelorMittal Brasil Aços Planos

Diretor de Finanças
6

• Sócio-Fundador do Instituto IGIDO - Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional

• Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES)

• Diretor de Formação de Lideranças do Movimento Empresarial ES em Ação

• Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Terra (ONG para recuperação da Mata Atlântica)
Página 2



Página 3Confidencial

01/08/2022

No 

mundo

Líder em P&D:

12 centros de 

pesquisa

1.300 

pesquisadores

Líder na 

produção

de aço no 
mundo e

um dos 
principais

em mineração

Clientes em 160

países

Mais de 168.000

empregados

Automotivo

Construção

Eletrodomésticos

Embalagens

América 

Latina

Cerca de 17 mil 

empregados no 

Brasil

Líder na 

produção de 

aço

na América 

Latina

Capacidade 

Brasil: 12,5 

milhões de 

toneladas

de aço bruto

Mais de 30 

unidades no 

Brasil,

Argentina, Costa 

Rica e 

Venezuela

Capacidade 

Brasil: 7,1 

milhões de 

toneladas

de minério de 

ferro
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Principais Produtos – Aços PlanosAços Planos: 7,5 milhões de 
toneladas

Faturamento: R$ 31,5 bilhões 
(2021)



As organizações de finanças estão enfrentando muitos desafios comuns em função de 
tendências disruptivas e globais:

Tendências disruptivas globais

Economic shifts

Shared economy

Labor force demographics

Digitization of life

Data and analytics

Regulation and compliance

Cost pressures

Impacts to finance / Challenges:

✓ Higher bar for services

✓ Business complexity and risk

✓ Talents

✓ Resource allocation

✓ Cost reduction programs

Source: Building a best-in-class ArcelorMittal Finance organization - McKinsey&Company, 2017

Mudanças constantes na economia

Economia compartilhada

Demografia da força de trabalho

Digitalização da vida

Dados & Análises (Big Data)

Regulamentação & Compliance

Pressões permanentes de custos

✓ maior complexidade de atuação

✓ complexidade dos riscos do negócio

✓ gestão de talentos

✓ alocação de recursos

✓ reduções sustentáveis de custos (lean)

Impactos & Desafios

5



Fonte: Relatório do Benchmarking Global de Finanças da PwC, 2017 - PwC

Principais direcionadores de valor

6

Fonte: PwC
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Como ser eficiente?
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Fonte: Building a best-in-class ArcelorMittal Finance organization – McKinsey & Company, 2017

• Desenvolvimento da gestão 

do desempenho corporativo 

associado à estratégia e aos 

riscos envolvidos

Parceiro de negócios 
proativo e gerador de valor

• Aprimorando 

substancialmente as 

capacitações das funções 

financeiras

Big Data & Analytics

• Experimentando soluções 

digitais para gerar 

economia e impulsionar o 

desempenho

Transformação Digital

• Formando equipes e 

exportando talentos para 

outras áreas da empresa e 

do grupo de negócios

Pessoas e Cultura

CFO
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Otimização de 
processos de 

ponta a ponta

Processo de 
modelo 

operacional 
ágil

Estratégia 
Financeira

1

4

5

6 2

3

Alinhar o papel e as aspirações da função de Finanças à 
agenda estratégica de criação de valor do negócio1

Moldar o escopo do trabalho em torno de atividades de alto 
valor e alinhar a capacidade e os níveis de serviço 
segmentados às prioridades de negócios

2

Construir organizações eficazes, ágeis e equilibradas em 
locais e centros ideais para sustentar economias de escala e 
habilidade

3

Eliminar ou reduzir complexidade dos grandes processos de 
negócios por meio de fluxos de trabalho simplificados e  
reforçados com gerenciamento ágil e controles efetivos

4

Obter, desenvolver, gerenciar e dimensionar recursos 
internos e externos críticos para apoiar os negócios5

Alcançar uma mudança radical na produtividade e no insight 
reimaginando o trabalho com dados, automação, robótica e 
inteligência artificial

6

Fonte: McKinsey & Company

End to End Processes: 
P2F: Planning to Forecast   P2P: Procure to Pay
O2C: Order to Cash              R2R: Record to Report
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Fonte: PwC

5-10%

90-95%

>50% Influência direta na 

tomada de decisão



11

▪ estabeleça uma relação ética e responsável

com os stakeholders, fundamentando na 

reputação o seu valor mais relevante de 

integridade

▪ discuta conceitos de maneira integrada 

propiciando um conjunto de ideias realmente 

transformadoras com foco no 

desenvolvimento sustentável das organizações

▪ identifique direcionadores de geração 

sustentável de valor integrados à estratégia e 

à gestão empresarial

11

O novo profissional de Finanças

11

As habilidades estão
associadas ao saber fazer e
são desenvolvidas por meio
de treino, exercício e
simulação.

As atitudes estão
relacionadas ao querer fazer.
São nossas escolhas, nossas
decisões pessoais e o nosso
jeito de fazer.

O conhecimento está
associado ao saber. Ao longo
da vida, adquirimos
conhecimentos com estudos
e experiência.

Conhecimento

Atitudes

Habilidades



paulo wanick

arcelormittal-brasil

ArcelorMittalTubarao

Muito obrigado!


