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Descrição detalhada: 

 Diariamente atualiza e analisa a planilha padrão comparativa dos valores 

realizados e orçados das despesas dos centros de custos da Controladoria e 

Custos, para posterior reporte ao Gerente de Controladoria dos desvios 

existentes. 

 Realiza, após fechamento do resultado gerencial pela controladoria, análises 

comparativas entre os valores realizados e os valores orçados das receitas, 

custos, despesas, bem como de informações não contábeis, como volumes por 

produto, preço médio de venda, preço médio de compra do leite, etc. Todas 

essas analises são encaminhadas para o Analista de Controladoria que irá 

consolidar as informações e elaborar as apresentações para as reuniões 

gerenciais. 

 Para as unidades de Campo Belo, Itaperuna e Bom Jesus dos Perdões, planeja e 

operacionaliza as revisões de “Forecast” com objetivo de corrigir pequenas 

distorções necessárias ao atingimento do Orçamento original. Para isso  elabora 

os cronogramas com as atividades, responsáveis e datas de entrega do material 

necessário e validação da revisão com os gerentes e diretores.  

 Ajusta nas planilhas de revisão do “Forecast”, por unidade e por produto, os 

volumes de venda, os volumes de produção, os preços de venda e os preços de 

compra de leite cru, com base nas informações recebidas.  

 Após finalização e aprovação do “Forecast” pelos gerentes e diretores, consolida 

as informações das três unidades do “negócio leites” com as demais unidades 

do “negócio queijos”, para visualização e apresentação do resultado geral da 

empresa. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Controladoria acompanha o cumprimento do orçamento anual da 

empresa verificando eventuais variações para posterior análise e validação. 

 



 

Cont.) 

 Realiza posteriormente a atualização dos indicadores gerenciais do sistema 

Sadig Performance com a carga da base de dados do módulo Analises 

Extra_Orçado com os valores do “Forecast”. 

 Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades de custeio, acessa 

bibliografia, textos, Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a 

legislação e sua rotina de trabalho.  
 

 Periodicamente para as unidades de Mercedes, Teodoro Sampaio, Vazante e 

Douradoquara, planeja e operacionaliza as revisões de “Forecast” com objetivo 

de corrigir pequenas distorções necessárias ao atingimento do Orçamento 

original. Elabora os cronogramas com as atividades, responsáveis e datas de 

entrega do material necessário e validação da revisão com os gerentes e 

diretores.  

 Ajusta nas planilhas de revisão do “Forecast”, por unidade e por produto, os 

volumes de venda, os volumes de produção, os preços de venda e os preços de 

compra de leite cru, com base nas informações recebidas.  

 Após finalização e aprovação do “Forecast” pelos gerentes e diretores, consolida 

as informações das quatro unidades do “negócio queijos” com as demais 

unidades do “negócio leites”, para visualização e apresentação do resultado 

geral da empresa. 

 Realiza posteriormente a atualização dos indicadores gerenciais do sistema 

Sadig Performance com a carga da base de dados do módulo Analises 

Extra_Orçado com os valores do “Forecast”. 

 Anualmente planeja com o superior o processo orçamentário do ano seguinte. A 

elaboração do orçamento inicia no mês de setembro e termina em Dezembro 

com aprovação e divulgação no workshop anual realizado com gerentes e 

diretores. 

 Acorda com todos os participantes as atividades, entregáveis e datas para 

elaboração do cronograma orçamentário. Após aprovação final, divulga a todos 

e inicia o controle do processo para que não haja atrasos e comprometimento 

da entrega final. 

 Prepara as planilhas pré-definidas por contas contábeis para todas as unidades 

e centros de custo da empresa. Nelas estão todos os colaboradores e suas 

remunerações para cálculo automático dos encargos e benefícios. Também 

auxiliam em cálculos de despesas especificas produtivas, comerciais e 

administrativas. Concluídas, são encaminhadas a todos os participantes com 

orientação de preenchimento a serem seguidas. 

 Durante o processo orçamentário, cobra e confere os materiais interagindo com 

os responsáveis pelas atividades, retorna aos mesmos, caso haja necessidade 

de ajustes ou consolida ao orçamento anual. 



 

(cont.) 

 Configura o módulo de Planejamento e Controle Orçamentário – PCO do sistema 

Protheus e libera acesso aos participantes do orçamento para lançamento das despesas 

com base nas planilhas de conta e centro de custo. Após lançamento das despesas no 

módulo de PCO por todos os participantes, bloqueia os acessos para que não haja 

alterações posteriores dos valores lançados do orçamento. 

 Atualiza a planilha de consolidação do orçamento com os dados digitados no módulo 

PCO, isso é realizado automaticamente por integração ao banco de dados do sistema 

Protheus. Verifica se tudo está corretamente lançado e gera os demonstrativos para 

apresentação aos gerentes e diretores. 

 Elabora como produto final do orçamento o Demonstrativo de Resultado gerencial, o 

Fluxo de Caixa e consolidar os Investimentos Previstos por unidade. 

 Após aprovação do orçamento, realiza a atualização dos indicadores gerenciais do 

sistema Sadig Performance com a carga da base de dados do módulo Analises 

Extra_Orçado com os valores do Orçamento Anual. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Ciências Contábeis,  
                   Economia) 

 
Conhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office avançado ERP Protheus 

  

  

  

  

 

 

Experiência acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

                                
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 



 Utilização raciocínio lógico 
  
                                                                                                                                          Data:  01/05/2017 
 

 

 


