
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo: Diretor Financeiro 

 

Função: Gerenciar a área de 

Finanças 

Área:  Finanças 
 

Revisão: 0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Gerente Geral Área: Gerencia Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o controle das contas a pagar da empresa 

compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa de títulos, 

transferência de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das 
obrigações financeiras. Orienta o processo de compras para o suprimento interno de 

material de escritório, máquinas, processos e serviços. 
 

 Planeja, coordena e supervisiona o controle das contas a receber da empresa 

compreendendo o acompanhamento dos vencimentos, recebimento e baixa dos títulos 

visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.  

 

 Planeja, coordena e supervisiona a contabilização da empresa sob responsabilidade de 

um Escritório de Contabilidade terceirizado. Recebe e analisa os demonstrativos 

contábeis orientando, se necessário, detalhes para o fechamento e emissão dos 
relatórios devidos. 

 

 Atua junto com a área Comercial na elaboração de propostas para a determinação de 

valores, margens, etc. zelando pela saúde financeira do contrato e seus reflexos nas 

receitas e despesas da empresa. 

 

 Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de 

captação ou aplicação. Informa-se sobre a disponibilidade de recursos para aplicação, 

opta pelas melhores condições e fecha o contrato. 

 

 Responsabiliza-se pelo controle, atualização e devido encaminhamento de contratos 

diversos junto a órgãos públicos, bancos, clientes e fornecedores. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena e supervisiona a atividades financeiras da 

empresa compreendendo o controle das contas a pagar e a receber, administração do fluxo 

financeiro, análise de investimentos e aplicações, fechamento do câmbio para transferências 

do/para o exterior, custos e orçamento além do controle do registro e movimentação contábil.   

Supervisiona 4 subordinados entre Analistas , Assistentes e Compradores. 



 
(cont.) 

 

 Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas 

bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas visando 

os menores custos e melhor qualidade. Mantém contatos constantes com instituições 
bancárias para estreitar relacionamentos e obter melhores condições na prestação dos 

serviços bancários. 

 

 Avalia o crédito de clientes para a liberação de pedidos de venda com base em 

informações coletadas no mercado, associações de crédito, análise de cadastro, etc. 

 

 Faz o fechamento do câmbio para importações. Contata com instituições bancárias 

pesquisando as melhores condições, negocia e procede ou orienta o fechamento. 

 

 Periodicamente acompanha o fechamento financeiro do período, para controle e 

apreciação do superior. Relaciona o movimento das contas a pagar e a receber, débito e 

crédito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento 
praticadas bem como projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de 

recursos e aplicações. 

 

 Acompanha a apuração e fechamento contábil do período executada por terceiros. 

Confere e aprova a emissão dos relatórios contábeis para o período e resume os 

resultados para apreciação do superior e reuniões com a Diretoria. 

 

 Anualmente prepara o orçamento da empresa para o período participando com a 

Diretoria na fixação de metas, aumento das receitas, revisão de margens, redução de 

despesas, etc. e mantém controle constante sobre eventuais desvios e suas causas, 
para apreciação do superior e providências. 

 

 Pode, eventualmente, atender a Fiscais e Auditores para prestar esclarecimentos sobre 

o posicionamento e registro financeiro e contábil da empresa, retificando eventuais 

divergências para o correto atendimento da legislação e políticas internas. 

 

 Supervisiona 4 subordinados entre Analistas , Assistentes e Compradores. 

 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). Desejável Pós-Graduação em Finanças. 
 
 
 



 

Treinamentos:  Office básico 

                    Cursos de atualização ou reciclagem na área 
                    Idioma intermediário para conversação e apresentações 
 
 
 

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 
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