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1. Identificação 

 

Cargo: Analista de Tesouraria 

Diretoria: Financeira Área Tesouraria 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

• Responsável pela elaboração e análise de fluxo de caixa e endividamento, atuando como suporte para 

tomada de decisões das coordenações de contas a pagar e da diretoria financeira quanto a 

investimentos, aplicação e captações de recursos. 
 

3. Principais Responsabilidades  

•  

• Elaborar o fluxo de caixa, diário, semanal, mensal e anual através das informações de saldos 

bancários, projeções de receitas e despesas, com o objetivo de identificar previamente as oscilações 

na geração de caixa e auxiliar na tomada de ações visando o melhor aproveitamento dos recursos 

financeiros ou a captação de financiamento quando necessário; 

• Validar as informações que irão ser utilizadas para elaboração do fluxo de caixa, através de seus 

sistemas de origem ou planilhas auxiliares; 

• Proceder a atualização diária dos valores realizados de fluxo de caixa para comparação com fluxo 

projetado, com a finalidade de demonstrar as variações ocorridas e possibilitar a antecipação de 

decisões e ações a fim de salvaguardar o caixa da(s) empresa(s). 

• Dar suporte diário para as coordenadoras de contas a pagar quanto a atualização dos saldos bancários, 

controle dos valores de garantia a estar coberto nas instituições financeiras e os valores a pagar, 

apresentando todas estas informações no fluxo de caixa diário. 

• Participar das reuniões semanais de fluxo de caixa com o presidente e diretor financeiro, estando com 

as informações atualizadas e promovendo as projeções e cenários de caixa por eles solicitados. 

• Fazer o registro e controle do endividamento de todas as empresas do grupo, observando as 

negociações, taxas de juros, prazos, carências e demais informações de acordo com os contratos de 

empréstimos e financiamentos assinados para cada uma das empresas do grupo; 

• Atualizar e validar mensalmente os valores de endividamento de acordo com as informações 

recebidas dos departamentos de contas a receber e contas a pagar e das instituições bancárias; 
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Preparar e distribuir o fluxo de caixa e o endividamento mensal para o presidente e diretores, que irão 

compor material da reunião mensal de diretoria e do conselho de administração; 

• Auxiliar a diretoria nas aplicações/resgates e captações financeiras em curto, médio e longo prazo, 

analisando sugerindo produtos existentes no mercado financeiro, considerando as melhores taxas de 

juros, formas e condições de pagamento, etc; 

• Dar suporte nas negociações e renegociações juntos às instituições financeiras com relação as taxas e 

condições das operações de empréstimos e financiamentos, como também as tarifas relacionadas aos 

serviços bancários, baseando-se nas práticas de mercado e nas ofertas dos concorrentes, com o 

objetivo de reduzir os custos financeiros e contratar melhores serviços; 

• Monitorar o nível das duplicatas disponíveis para cobrir as garantias convencionadas nos 

empréstimos, por meio das informações de contas a receber do sistema, relatórios disponibilizados 

pelos bancos e outros instrumentos de controle e conciliação, com o objetivo de orientar em 

negociações futuras e evitar bloqueio dos recebíveis; 

• Revisão mensal das despesas financeiras no que diz respeitos as linhas de gastos pelas quais é 

responsável; 

• Auxiliar na elaboração do orçamento anual das despesas financeiras da companhia; 

• Cumprir todas os procedimentos da empresa, principalmente salvaguardar a política financeira; 

• Participar de reuniões e treinamentos quanto requisitada(o). 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior completo  Superior completo 
Superior completo, 

Pós-graduação 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 5 anos Acima de 5 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Avançado do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento 

Intermediário em 

Matemática Financeira 

Mercado 

Planilhas e bases de 

dados 

Conhecimento 

Avançado em 

Matemática Financeira 

Mercado 

Planilhas e bases de 

dados 

 

Domínio em 

Matemática Financeira 

Mercado 

Planilhas e bases de 

dados 
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Contabilidade 

gerencial 

Estatísticas 

 

Contabilidade 

gerencial 

Indicadores e 

terminologias 

financeiras 

 

Contabilidade 

gerencial 

Mercado de Capitais 

estatísticas 

Indicadores e 

terminologias 

financeiras 

Competências 

Comportamentais:  

Análise Crítica 

Capacidade de síntese 

Atenção Concentrada  

Visão Sistêmica  

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Análise Crítica 

Capacidade de síntese 

Atenção Concentrada  

Visão Sistêmica  

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Análise Crítica 

Capacidade de síntese 

Atenção Concentrada  

Visão Sistêmica  

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

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   ___/___/___ 

 

 

 


