
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Controller 
 

Função: Gerenciar as 
atividades de controladoria da 

empresa 

Área: Controladoria 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona as atividades de controladoria 

compreendendo a contabilização do movimento econômico e financeiro e emissão dos 

respectivos relatórios e demonstrativos dos resultados, apuração e atualização da 
estrutura de custos além da escrituração fiscal referente às entradas e saídas de 

produtos objetivando manter a qualidade e transparência dos números no 
gerenciamento adequado da empresa, projeções de negócios além da apreciação do 

superior e acionistas. 

 
 Planeja, coordena e supervisiona os serviços de recebimento e expedição de 

mercadorias abrangendo a recepção e armazenamento de matéria-prima, material de 

embalagem, peças de reposição e demais itens do estoque bem como a expedição e 
faturamento dos produtos acabados. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona a programação e controle da produção visando o 

atendimento dos pedidos dos clientes com a agilidade e otimização dos recursos da 
empresa abrangendo a inserção dos pedidos, acompanhamento da fabricação e sua 

disponibilização para a expedição. 
 

 Mantém-se atento ao cumprimento do orçamento da empresa observando o alcance 

das metas, obediência aos níveis de despesas e custos indagando e cobrando 

explicações dos responsáveis das áreas para quaisquer divergências. 
 

 Acompanha a legislação sobre os assuntos pertinentes à sua área de atuação mediante 

a leitura de boletins e artigos especializados e adota as providencias cabíveis. 
 

 Periodicamente prepara, emite e apresenta relatórios econômico-financeiros e 

demonstrativos de resultados para apreciação do superior, acionistas e requisitos legais. 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro planeja, coordena e supervisiona as 

atividades de controladoria compreendendo a contabilização, orçamento, custos e escrituração 

fiscal da empresa bem como PCP e os serviços de recebimento e expedição de mercadorias. 

Responsabiliza-se pela preparação e controle do “ budget”, fechamento e emissão dos 

resultados econômico e financeiro da empresa (balanço patrimonial e demonstrativo de lucros 

e perdas) 

Supervisiona 3 Supervisores, 1 Analista de Custos, 1 Analista de PCP e, indiretamente, cerca de 

10 Assistentes e Auxiliares. 

 

 

 

 



(cont.) 

 

 Participa de reuniões interdepartamentais para avaliação do desempenho da empresa, 

conhecimento dos planos de ação das outras áreas ou apresentar propostas de trabalho 
referentes à sua área de atuação. 

 
 Anualmente prepara o “ budget” da empresa para o planejamento dos negócios para o 

período. Colhe as informações das várias áreas, esclarece dúvidas, estrutura o relatório, 

apresenta-o aos gestores da empresa para sua validação e sujeita-o à aprovação do 

superior e acionistas. 
 

 Eventualmente atende à fiscalização de órgãos públicos sobre assuntos relacionados à 

sua área de atuação bem como reúne-se com Auditores Internos para avaliações e 
orientações dos procedimentos adotados. 

 
 Supervisiona 3 Supervisores, 1 Analista de Custos, 1 Analista de PCP e, indiretamente, 

cerca de 10 Assistentes e Auxiliares. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

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

Treinamentos:  Office básico 
                    Curso de Matemática Financeira 

                    Cursos de reciclagem ou atualização na área 
                    Idioma básico para conversações simples e leitura 
 
 

Experiência  acumulada:  Mais de 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 



 


