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Título do cargo:  Analista Planejamento Financeiro 
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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa e acompanha as aplicações financeiras da empresa verificando sua 

rentabilidade em comparação com alternativas disponíveis no mercado buscando os 
melhores resultados dentro das condições de segurança e retorno do investimento: 

apura as aplicações da empresa pelos diversos bancos e taxas praticadas , compara 

com a disponibilidade do mercado mediante consultas, avalia a possibilidade de 
mudanças e sugere a alteração aos superiores, para decisão e efetivação. 

 
 Atualiza os investimentos e apura a rentabilidade de cada aplicação para possíveis 

mudanças ou manutenção da carteira, bem como atualiza o “caixa líquido” que indica o 

saldo de aplicações e endividamento. Posiciona o superior, para controle. 

 

 Atualiza os valores de endividamento em moeda estrangeira acompanhando e 

corrigindo os valores em função da variação cambial. Acompanha a evolução das 
moedas estrangeiras para correção dos valores. 

 

 Participa na análise da viabilidade financeira de projetos, novos ou em andamento, 

avaliando sua lucratividade e retorno: acessa o projeto, levanta receitas e custos 
(equipamentos, mão de obra, impostos, etc.), compara com projeções esperadas , 

prepara mapas e quadros demonstrativos e apresenta ao superior, para controle e 
providencias. 

 

 Atua na análise de crédito de novas demandas prospectadas pela área Comercial com 

base em informações contábeis ou financeiras do futuro cliente visando reduzir os riscos 

de não pagamento: colhe ou pesquisa informações e avalia a capacidade de pagamento 
do cliente posicionando os superiores sobre os resultados, para decisão. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro desenvolve estudos e projeções 

econômico-financeiras dos negócios da empresa (investimentos, contratos, projetos, etc.) 

visando avaliar seu desempenho e perspectivas de crescimento ou sedimentação da atividade, 

para controle dos superiores. 



 
 
(cont.) 
 

 Mantém-se informado sobre novas práticas do mercado financeiro, opções de 

investimento, legislação pertinente e ferramentas de trabalho (“softwares”, bibliografia, 
etc.) que possam orientá-lo em sua atividade. 

 
 Anualmente participa no planejamento financeiro estratégico para o período bem como 

na avaliação e diagnósticos dos resultados realizados: informa-se sobre os indicadores 

econômicos aplicáveis e expectativas de crescimento da empresa (receitas, despesas, 
investimentos, etc.), analisa balanços e demonstrativos de resultados, projeções de 

aquisição de equipamentos e fluxo de caixa, compara os resultados com os valores 

orçados, apura e analisa distorções e prepara relatórios e estatísticas diversas para 
apreciação pelos superiores. 

 

 Desenvolve estudos para apurar o valor da empresa (“valuation”) no mercado, para 

controle e posicionamento estratégico dos negócios: faz o planejamento financeiro a 
longo prazo, projeta o balanço , demonstrativos financeiros e fluxo  de caixa e prepara 

relatórios para apresentação aos superiores , para decisão. 

 

 Participa da elaboração do orçamento empresarial apurando receitas e despesas 

previstas em função do volume de vendas , para controle e previsão dos 
resultados:aborda os gestores das áreas, informa-se sobre o volume de despesas 

previstas para o período, projeta correções (taxa de inflação, evolução dos juros, etc.) e 
fixa as metas. Faz o acompanhamento dos resultados (real x orçado), apura, analisa e 

valida as distorções e prepara relatório para ciência dos superiores. 

 

 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 

                     Curso em Valuation (36 horas) e Mercado de Capitais (40 horas) 

 

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 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                         Data:  01/02/2014 
 



 

 


