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1. Identificação 
 

Cargo: Líder Financeiro  

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

Unidade: Itajaí 
 

 

2. Sumário  

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

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

COM ATUAÇÃO NOS BANCOS 
 

• Fazer a liderança de toda equipe, delegando e orientando quando necessário; 

• Acompanhar toda baixa bancaria dos boletos pagos em banco; 

• Acompanhar os relatórios de títulos vencidos, acima de R$ 3.000,00 através do sistema integrado de 

gestão; 

• Acompanhar a prorrogação de títulos por atraso de mercadoria ou negociação comercial Cantu Card; 

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

• Acompanhar o cancelamento das notas fiscais dos clientes, que desistem do produto por motivos 

diversos, que o meio de pagamento seja Cantu Card e cartão de Crédito;  

• Acompanhar a concessão de desconto financeiro aos clientes, por questões internas, analisando cada 

caso em separado, quando se tratar de cartão de crédito; 

• Periodicamente fazer uma análise dos recebimentos antecipados (RA) , quando é feito um depósito 

não identificado ou quando a nota fiscal ainda não foi faturada; 

• Acompanhar a evolução das homologações de novos bancos, cuidando de toda tratativa para que os 

processos aconteçam; 
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• Acompanhar e prestar suporte a cobrança, as filiais, vendedores e representantes no que diz respeito 

aos aspectos burocráticos na relação comercial com todos os clientes; 

• Executar as baixas dos títulos do Cantu Card , através do sistema integrado de gestão; 

• Realizar a baixa de cartões de crédito, fazendo uma análise de Charge Bac,prestando as informações 

necessárias as demais áreas envolvidas no processo; 

• Prestar suporte as filiais na operação e manutenção dos cartões, sobre os diversos assuntos diversos; 

• Acompanhar e cobrar os valores das empresas do grupo, de maneira que os valores não fiquem soltos 

e não sejam atendidos; 

• Elaborar o fluxo de caixa, repassando para área competente fazer a consolidação e tomar as ações 

necessárias; 

• Prestar o atendimento para clientes de grande rede, analisando contrato e sistemas de cobrança, 

orientando quanto aos procedimentos relacionados a tratativa de negociação; 

• Emitir relatórios gerenciais de fechamento e diversos da área de atuação; 

 

COM ATUAÇÃO EM COBRANÇA  

 

• Acompanhar a quantidade de ligações efetuadas e conteúdo dos textos de cobrança/ 

• Ajudar nas negociações de valores acima de R$ 5.000,00, fazendo as consultas necessárias para 

viabilizar a negociação; 

• Construir os relatórios dos clientes, formatando e encaminhando as áreas envolvidas no processo nos 

mais variados segmentos; 

• Emitir relatórios de inadimplência de todos os negócios do grupo de maneira a dar condição de análise 

dos gestores e a da direção da empresa; 

• Baixar eventualmente listas de cobrança para equipe de trabalho; 

• Realiar viagens com o objetivo de negociar com clientes a melhor forma de recebimento; 
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COM ATUAÇÃO EM CRÉDITO 

 

• Monitorar os clientes junto ao SERASA, observando a situação cadastral de cada um e se existem 

algumas restrições; 

• Fazer uma análise criteriosa do possível aumento de limites para os clientes; 

• Analisar todos os pedidos que estão acima do valor estipulado; 

• Prestar suporte a equipe de trabalho no tocante à situação de cada cliente; 

• Fazer reuniões de alinhamento, ajudando no esclarecimento de dúvidas da equipe de trabalho; 

• Realizar viagens a outras filiais com o objetivo de alinhar questões relacionadas a crédito; 

• Fazer visitas a clientes, buscando solucionar problemas relacionados a credito; 

 
 

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 e MBA 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário 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) 
Conhecimento de 
mercado e economia; 
Análise de balanço 
(básico) 
Conhecimento de 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Conhecimento de 
mercado e economia 
Análise de balanço 
(básico) 
Conhecimento de 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Conhecimento de 
mercado e economia 
Análise de balanço 
(básico) 
Conhecimento de 
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faturamento (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(básico) 

faturamento (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(básico) 

faturamento (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(básico) 

Competências Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
 Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
 Delegação 
Inovação 
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:        /    / 
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