
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Controladoria 
 

Função: Gerenciar as 
atividades de custos e 

controles econômico-
financeiros da empresa 

Área: Controladoria 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro 

 

Área: Dir. Adm. Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a apuração e atualização da estrutura dos 

custos da empresa abrangendo o levantamento e rateio das despesas por produto, área 

ou Unidade visando manter a qualidade e transparência dos números no gerenciamento 
adequado dos negócios e projeções.  

 
 Planeja, coordena e supervisiona a observância do orçamento da empresa (receitas e 

despesas) avaliando e buscando justificativas para eventuais distorções visando a 

adoção de medidas corretivas, revisões, ajustes ou antecipando informações para 

projetar orçamentos futuros.   
 

 Planeja, coordena e supervisiona a administração dos contratos comerciais da empresa 

visando a obediência às cláusulas estabelecidas para a concessão de descontos , aceite 
de devoluções, pagamentos extracontratuais, recursos de multas contratuais 

decorrentes de falhas ou atrasos nas entregas bem como atua na elaboração ou 
alteração de contratos orientando a área Comercial com  informações e procedimentos 

básicos além de esclarecimentos aos Representantes Comerciais e clientes sobre 

detalhes contratuais ou eventuais divergências de entendimento dos termos 
negociados. 

 
 Planeja, coordena e supervisiona os controles do ativo imobilizado compreendendo a 

entrada, identificação ou baixa dos itens (máquinas e equipamentos) além dos 

mecanismos de correção e depreciação dos mesmos para efeitos contábeis e 

atualização dos valores do patrimônio da empresa. 

 

 

 
 

Descrição sumária: 

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

atividades de controladoria compreendendo a elaboração e controle do orçamento, custos, 

administração dos contratos comerciais e definição dos procedimentos operacionais padrões 

(POPs) da empresa. 

Responsabiliza-se pela emissão e apresentação periódica dos resultados econômico e 

financeiro da empresa. 

Supervisiona até 5 Analistas de Controladoria e de Custos. 

 

 

 

 



 
 
 
(cont.) 

 Planeja, coordena, supervisiona e/ou define procedimentos operacionais padrões (POPs) 

visando a adoção de rotinas ou fluxo de informações dentre as várias áreas da empresa 

com o objetivo de manter consistência e homogeneidade das atividades dentro das 

orientações gerais e diretrizes da Diretoria: estabelece ou avalia as regras com os 
responsáveis pelas áreas, acompanha e testa a implantação, avalia eventuais distorções 

e libera para uso. 

 

  Mantém-se atualizado sobre melhorias nos processos da sua área bem como a 

legislação que impacta a sua atividade mediante leitura, acesso à Internet, contatos 

com Assessorias, etc.  

 Orienta e acompanha a organização e disciplina na área visando seu bom desempenho 

e contribuição para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa, com o 

superior, no processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções 
e demissões). 

 

 Periodicamente prepara, emite, apresenta e comenta os resultados econômico-

financeiros da empresa no período por ocasião de reuniões com a Diretoria e demais 
Gestores. Colhe orientações para eventuais correções e efetiva a devida ação. 

 

 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 orçamento da empresa para o planejamento dos negócios para o 

período. Estabelece as premissas, 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. 

 

 Eventualmente pode atender à fiscalização de órgãos públicos sobre assuntos 

relacionados à sua área de atuação bem como reúne-se com Auditores Externos para 

avaliações e orientações dos procedimentos adotados. 

 

 Atua nos processos de aquisições de outras empresas avaliando processos, contratos, 

pendências, etc. subsidiando os superiores para decisões. 

 

 Supervisiona até 5 Analistas de Controladoria e de Custos. 
 
  

 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, Direito) 



 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de extensão na área de atuação 
 
 

Experiência  acumulada:  Acima de 10 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 
 

 

 


