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1. Identificação 
 

Cargo: Analista Financeiro 

Diretoria:  Financeira Área: CSC – Financeiro (Contas a Receber) 

Unidade: Itajaí 
 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área financeira, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

COM ATUAÇÃO EM COBRANÇA 
 

• Baixar os e-mails para levantar as demandas apresentadas dos clientes internos e externos, utilizando de 

um sistema integrado de gestão;  

• Fazer contatos com clientes para solucionar problemas referentes à cobrança; 

• Atualizar boletos com valores a serem pagos; 

• Agendar os depósitos quando das negociações efetuadas; 

• Solicitar anuência junto a área do jurídico para que o mesmo encaminhe aos clientes para serem efetuadas 

as baixas; 

• Realizar as notificações quando ocorridas em formulário próprio; 

• Fazer contatos com clientes com a finalidade de efetuar as devidas cobranças, com frequência diária e 

tomando a medidas necessárias para que o recebimento aconteça, fazendo as negociações necessárias e 

caso seja encaminhando para cartório; 

• Buscar junto aos clientes uma negociação que pode ser encaminhar para cartório, notificação 

extrajudicial; 

• Interagir com a área comercial no sentido de encontrar e levantar informações relativas às pendências 
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existentes; 

• Manter atualizado as informações da empresa terceirizada de cobrança, atualizando mensalmente as 

cobranças efetuadas; 

• Gerar e controlar as listas de cobranças, repassando ao superior imediato para tomadas decisão; 

• Efetuar as cobranças externas junto aos clientes; 

• Efetuar consultas ao SERASA; 

• Fazer cobrança dos valores vencidos acima de R$ 3.000 mil reais; 

• Ajudar nos breves relatos relacionados às cobranças; 

• Emitir via site os boletos da Cantu Card., quando solicitado para todos os segmentos; 

• Solucionar questões relacionadas à emissão e não pagamento de boletos; 

• Acionar as áreas envolvidas quando da não entrega das mercadorias não entregue dentro do prazo; 

• Cumprir com as metas de ligações estabelecidas pelo superior imediato, posicionando sempre quando 

existirem divergências; 

• Dar mais focos aos clientes com maior valor agregado; 

• Acompanhar os processos de anuência junto ao setor jurídico para que sejam tomadas as providencias 

necessárias; 

• Negociar com clientes, respeitando toda tramitação de processo de cobrança, observando a forma de 

pagamento e valores a serem pagos; 

 

COM ATUAÇÃO EM BANCOS 

• Demandar toda baixa bancaria dos boletos pagos em banco; 

• Emitir relatórios de títulos vencidos, acima de R$ 3.000,00 através do sistema integrado de gestão; 

• Prorrogar os títulos por atraso de mercadoria ou negociação comercial; 

• Abater valores dos boletos, fazendo o desconto através da diminuição; 

• Cancelar as notas fiscais dos clientes, que desistem do produto por motivos diversos;  

• Conceder o desconto financeiro aos clientes, por questões internas, analisando cada caso em separado; 

• Efetuar a recompra de descontadas observando toda tramitação do processo bancário, fazendo a 
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conciliação e os estornos necessários; 

• Controlar via sistema relatório de inadimplência, fazendo um filtro rígido para não ocasionar nenhuma 

dúvida e desconto das comissões dos vendedores; 

• Emitir relatório de devolução “NCC”, onde constam todos os títulos devolvidos, inserindo todas as notas 

fiscais no controle do banco; 

• Alimentar em planilha eletrônico todos os títulos que não fora pagos via boleto, pois foram negociados ou 

cancelados;  

• Controlar as garantias através de planilhas, encaminhando a contas a pagar, contendo a relação das baixas 

semanais, à medida que surge garantia a baixa é efetivada; 

• Controlar os recebimentos antecipados (RA), quando é feito um depósito não identificado ou quando a 

nota fiscal ainda não foi faturada; 

• Lançar cheques de negociação no sistema, dando a baixa necessária e a divida passa a ser o cheque; 

• Controlar os cheques devolvidos dos clientes, alimentando em planilhas; 

• Fazer acertos entre empresas com valores faturados entre empresas do grupo, diferentes, fazendo o 

encontro de contas, valor faturado na Cantu e o crédito feito na CPX; 

• Fazer a compensação entre as carteiras, quando o crédito está no contas a pagar e a nota fiscal esta no 

contas a receber; 

• Homologar novos bancos, cuidando de toda tratativa para que os processos aconteçam; 

 

COM ATUAÇÃO EM CADASTRO E CRÉDITO 

 

• Confeccionar os cadastros dos futuros clientes, avaliando toda documentação padrão exigida; 

• Fazer consultas junto aos fornecedores, quanto a informações cadastrais, relevantes a prazo de pagamento, 

valores de compra e pontualidade; 

• Disponibilizar limites aos futuros clientes, basendo-se nas informações colhidas quando do levantamento 

cadastral; 

• Liberar pedidos acima dos limites, baseando em consultas cadastrais se o histórico comercial esta dentro 
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dos padrões internos da empresa; 

• Desbloquear os clientes que ficaram inadimplentes ou inativos, observando os pagamentos anteriores e 

junto ao SERASA como anda o relacionamento com os fornecedores, quanto aos inativos, fazer um 

recadastramento ou não conforme histórico de cada cliente; 

• Revisar os limites dos clientes quando estão excedidos, observando os pontos a serem melhorados do 

cadastro, bem como avaliando documentação cadastral necessária; 

• Consultar o sistema GERENCIE do SERASA, quanto às alterações do CNPJ de cada um dos clientes com 

saldo acima de R$ 7.000,00, alterações estas que podem ser restrições, troca de sócio, pontualidade e 

demais as informações; 

• Analisar junto aos clientes quanto à retirada do limite ou bloqueio de cadastro, até que a situação seja 

resolvida;  

• Buscar as referencia comercias com objetivo de cadastra-lo a prazo, para disponibilizar limite de crédito; 

• Analisar a situação cadastral atual dos clientes por aprovação de pedido, disponibilizando os novos 

pedidos , conforme a necessidade de cada cliente; 

• Analisar os documentos apresentados pelos clientes, posteriormente encaminha-los ao superior imediato 

para analise final; 

• Solicitar ao jurídico a confecção da carta fiança e o contrato de crédito rotativo com o objetivo de garantir 

o pagamento futuro. 

• Analisar os documentos para possíveis reanalise de crédito, através do balanço, DRE e imposto de renda 

dos sócios, isto para valores superiores a R$ 50.000,00; 

• Enviar via sistema o borderô de toda movimentação bancária do final do dia;  

 

 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 
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Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 
bancários 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 
bancários 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 
bancários 

Competências 
Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização  
 

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização  
 

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização  
 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva   
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

 

Aprovações 
 

 

Desenvolvido em:  Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
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