
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente Financeiro 

 

Função: Gerenciar as 

atividades financeiras ref. às 

contas a pagar, receber e 
crédito. 

Área: Finanças 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretoria 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

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

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

transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das 
obrigações financeiras. 

 

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

compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos 
visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. 

 

 Coordena e supervisiona as atividades da Tesouraria abrangendo a apuração, 

consolidação e controle da movimentação financeira das operações da loja visando 
agilizar a rotina da Frente de Caixa, identificar e corrigir eventuais falhas e preparar os 

registros de faturamento do período, para controle e avaliação da Diretoria. 

 

 Prepara ou orienta previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a 

necessidade de captação ou aplicação: acompanha o saldo bancário do dia anterior, 
analisa o fluxo de pagamentos e recebimentos e informa o superior para as 

providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira. 
Informa-se sobre taxas para financiamento ou investimento junto às instituições 

bancárias, negocia, prepara a documentação e colhe as assinaturas para efetivar o 

processo. 

 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se a Diretoria planeja, coordena supervisiona o controle das contas a pagar e a 

receber visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e o recebimento dos 

créditos devidos à empresa. 

Faz a análise de crédito de clientes para a liberação de propostas comerciais bem como 

negocia com fornecedores ou clientes para estender prazos de pagamento, parcelamento de 

débitos e outras pendências. 

Supervisiona cerca de 5 Assistentes e Tesoureiro. 

 

 

 

 



 

 
(cont.) 

 Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando tendências, legislação e 

comparando taxas bancárias, taxas de juros, cotações de apólices e aplicações, 

prestação de serviços, despesas diversas visando negociar os menores custos e melhor 

qualidade de atendimento. Prepara quadros demonstrativos e os submete à apreciação 
do superior, para decisão. 

 

 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. 

Submete as conclusões ao superior ou área Comercial para decisão. 
 

 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 o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e 

relatórios diversos sobre o desempenho da área, para controle e providencias do 

superior: relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito 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 
ou aplicações. 

 

 Orienta a manutenção do cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para 

manutenção das linhas de crédito: atualiza os documentos, renova as assinaturas e 

encaminha. 

 

 Dá suporte ao Escritório de Contabilidade terceirizado provendo-o de informações 

financeiras para os fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo 

dúvidas, etc. 

 

 Eventualmente contata fornecedores e clientes negociando pagamentos e recebimentos 

em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. Pode 

municiar a área legal da empresa com informações para processos de cobrança. 

 

 Supervisiona cerca de 5 Assistentes e Tesoureiro. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 

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

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem na área 
 

Experiência acumulada: De 5 a 10 anos 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Capacidade de supervisão 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Método no trabalho 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                        Data:  01/11/2016 

 

 


