
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Custos 
 

Função: Analise e apuração 
dos custos da empresa 

Área: Adm. Finanças 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro 

 

Área: Adm.Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coleta e armazena  informações para a composição do custo dos 

produtos, locação e serviços da empresa analisando os valores de compra das 

matérias-primas, incidência de mão-de-obra, despesas de frete, impostos, etc. 

verificando a manutenção das margens de venda pré-fixadas para sugerir 

alterações de preço ou indicar a necessidade de rever fornecedores, condições de 

compra, etc. Apropria despesas diversas para apuração dos custos baseando-se no 

Plano de Contas, estrutura dos custos ou orientações do superior. 

 Recebe, analisa e controle os movimentos das contas a pagar, prestação de contas, 

despesas de viagem, etc. emitindo as devidas requisições para pagamento, para 

efeitos de controle de custos e contabilização. 

 Faz comparações entre os valores reais apurados no processo produtivo e os 

valores orçados. Sugere alterações na eventualidade de divergências para a fixação 

de novos preços ou cobra providências das áreas envolvidas para a manutenção 

dos padrões estabelecidos (compras, importação, contratação de fretes, custo de 

mão-de-obra e outros). 

 Apura a concessão de descontos concedidos na venda dos produtos e compara os 

valores praticados com os padrões definidos, para redefinição das margens, 

previsão de resultados e apreciação do superior. Colhe as informações com base 

nas Notas Fiscais individuais emitidas para cada cliente. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro compõe e analisa os custos dos produtos e 

serviços da empresa verificando a incidência ou apropriando  os valores de mão-de-obra, 

matéria prima, fretes, impostos, etc. para apurar ou sugerir  margens de venda ou precificação 

do produto final. 

 

 

 



(cont.) 

 Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades: acessa bibliografia, 

textos , Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se bem como  mantém controle e 

cuida da organização do arquivo de documentos processados na área para fazer 

frente às eventuais fiscalizações, controles internos ou contabilização. 
 

 Mensalmente prepara relatórios gerenciais informando o consumo de matéria-prima 

utilizada no período, comissões, embalagens, valor dos fretes, etc. para apuração 

dos custos dos itens produzidos bem como elabora demonstrativos gerenciais para 

apuração e análise das despesas, por centro de custo, para apreciação do superior. 

 Elabora o fluxo de caixa da empresa e cuida de sua atualização destacando 

entradas e saídas, para apreciação do superior. 

 Periodicamente participa na análise e elaboração do orçamento da empresa 

apresentando e justificando as variações encontradas para correções e aplicações 

para o próximo período. 

 Eventualmente faz simulações de preços de novos produtos ou revisão dos valores 

de contratos (locação e serviços)  conforme a composição dos custos dos mesmos: 

faz apropriações de despesas, detalha o valor da composição do produto, estima o 

custo de mão-de-obra, calcula as margens, etc. e informa às áreas envolvidas para 

apreciação e tomada de decisões sobre a viabilidade de sua produção e 

comercialização. Imputa os dados no sistema informatizado da empresa, para 

controle. 

 Prepara e/ou sugere a redação de procedimentos que normatizem os processos de 

custeio e apuração de despesas, solicitação de numerários, etc. e submete à 

apreciação do superior. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Adm. Empresas, Ciências Contábeis , Economia) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Cursos de atualização ou reciclagem na área de atuação 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


