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Sobre o Aury

Com 15 anos de experiência, é especialista em finanças pela 
FGV e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade 
Estadual de Londrina-PR. Possui certificado do Stanford 
Ignite, programa da Universidade de Stanford com foco em 
Inovação e Empreendedorismo. Atualmente é diretor 
financeiro do grupo Movile. Foi controller e diretor da Dafiti, 
tendo construído sua experiência em reporting, 
planejamento financeiro, governança e impostos. 

Atualmente é Diretor de Finanças Corporativas da ANEFAC.



Sobre a Movile

A Movile é uma empresa que investe e desenvolve 
negócios de tecnologia e pessoas, para que alcancem o 
máximo de seu potencial. Temos um time apaixonado por 
desafios e que sonha grande, com o objetivo de impactar 
a vida de 1 bilhão de pessoas. Somos especialistas em 
finanças, gestão, cultura e inovação.

Empresas do Grupo Movile: iFood, PlayKids, Sympla, 
Wavy, Zoop, MovilePay, Mensajeros Urbanos.



Mitigar Perdas

⬡ Modelo de negócios resiliente | Atender à uma 
“dor” real do cliente

⬡ Reforçar a área de planejamento financeiro 
como principal ferramenta de decisão

⬡ Aumentar a liquidez de curto prazo (captar)

⬡ Dar segurança para todos os parceiros de 
negócio na sua área de atuação



Nova Economia não se trata do 
que fazer. Se trata de como fazer!

RPA - Robotic Process Automation

Data and Analytics

Artificial Inteligence

Cloud Technology

Finanças agora usa tecnologia para predizer o futuro, 
e não para reportar o passado.



Velha Economia

Organizada por Unidades 
de Produtos

Organizada por 
segmentos de clientes

Nova Economia

Foco no valor da transação Foco no valor do cliente

Marketing faz o marketing Todos fazem o marketing
Concentra-se no lucro do 
acionista

Agrega valor a todos os 
stakeholders

Budget só tem números Budget tem estratégia



Reinvenção do CFO

⬡ Navegação - Trabalhar muito com dados

⬡ Resiliência - Gerir riscos sem Burocracia

⬡ Stakeholders - Governança mantém o 
negócio seguro e assegura resiliência

⬡ Conectividade – Trabalho remoto e sistemas 
em nuvem

⬡ Gestão de Pessoas – Formar times diversos



Os maiores desafios

⬡ Formar um time de pessoas capazes de 
desempenhar suas funções em paralelo com as 
ferramentas de automação de processos e 
inteligência artificial

⬡ habilidades avançadas para trabalhar com 
dados e navegar pela estratégia, comunicando-a 
adequadamente a todos os Stakeholders



PERGUNTAS?



ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

Scaneie e tenha a ANEFAC 
na palma da sua mão

ulink.bio/anefac

Obrigado

aury.ronan@anefac.org.br


