
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente Financeiro 
 

Função: Gerenciar o sistema 
financeiro da empresa 

Área: Finanças 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o faturamento dos produtos da empresa 

abrangendo desde a importação dos pedidos através do sistema até a emissão das 

faturas e seu encaminhamento à Expedição para despacho das mercadorias. 

 Planeja, coordena e supervisiona a movimentação e controle das contas a pagar e a 

receber envolvendo a programação dos pagamentos, conciliação dos recebimentos, 

cobrança de pendências, contatos com clientes inadimplentes, etc. bem como a emissão 

e controle de relatórios diversos sobre o desempenho da área. 

 Planeja, coordena e supervisiona a movimentação do caixa e bancos da empresa 

observando os saldos bancários para cumprimento dos compromissos ou aplicações 

financeiras, captação de recursos, etc. 

 Planeja, coordena e supervisiona a contabilização da empresa acompanhando a análise 

e controle de documentos, escrituração fiscal , emissão de quadros demonstrativos para 

apuração dos resultados da empresa e outras atividades executadas por prestador de 

serviços externos: acompanha a conciliação contábil, o cumprimento das obrigações 

fiscais e emissão de relatórios diversos para avaliação e controle dos resultados da 

empresa. 

 Mantém controle sobre as despesas da empresa observando o correto preenchimento 

dos comprovantes, autorizações e observância do orçamento autorizado. Cobra 

eventuais divergências, faz ajustes de valores e emite relatórios para avaliação do 

processo. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena e supervisiona a administração financeira da 

empresa envolvendo o acompanhamento e processamento do faturamento, contas a pagar , a 

receber e caixa bem como a contabilização de documentos e emissão de relatórios gerenciais. 

Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Assistentes e Analistas. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Semanalmente controla devoluções e trocas solicitadas por clientes para avaliar a 

correta incidência dos impostos e controle da entrada e saída das mercadorias bem 

como recebimentos e pagamentos antecipados, para atualização dos valores de 

cobrança e saldo de caixa. 

 Controla fechamentos de câmbio diretamente com as instituições bancárias ou agentes 

aduaneiros: acompanha o recebimento dos valores, orienta o câmbio e o respectivo 

crédito e lança a movimentação no sistema. Responsabiliza-se pela assinatura dos 

contratos de câmbio. 

 Mensalmente prepara e emite relatórios e quadros demonstrativos diversos sobre a 

movimentação financeira da empresa, abrangendo: fundo de caixa, importações e 

exportações, comissões, faturamento, pagamento de royalties, despesas diversas, folha 

de pagamento, recolhimento de impostos, etc. para avaliação do desempenho e 

posicionamento financeiro da organização. 

 Acompanha o fechamento fisco-contábil da empresa executado por prestador de 

serviços externo: solicita o esclarecimento de dúvidas, ajusta lançamentos, critica os 

resultados, providencia documentos, etc. para apurar os resultados e avaliar o 

desempenho financeiro da empresa. 

 Anualmente acompanha e/ou prepara o fechamento financeiro, fiscal e contábil da 

empresa para apuração dos resultados, observância dos compromissos legais, 

recolhimento de impostos e apreciação dos superiores.  

 Eventualmente recebe cheques e valores diversos para quitação de pagamentos por 

clientes  e efetua o devido crédito bancário, compra moedas estrangeiras para despesas 

de viagens, prepara ou rescinde contratos com Representantes, controla multas , 

licenciamento e transferência dos veículos da empresa, acompanha processos judiciais e 

outras atividades correlatas. 

 Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Assistentes e Analistas. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (C. Contábeis, Administração de Empresas com 
ênfase em Finanças) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Idioma (inglês/espanhol) nível básico para leitura e conversações simples 

                    Cursos de atualização e reciclagem na área 
 

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 
 

 

 


