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1. Identificação 
 

Cargo: Especialista em Controladoria  

Diretoria: Financeira Área CSC - Controladoria 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

• Responsável pelo suporte ao líder de controladoria na condução do processo de gestão econômica em 

todas unidades e desenvolver análises, indicadores e relatórios gerenciais para direcionar o processo 

de tomada de decisões. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Auxiliar na execução das atividades da equipe da controladoria; 

• Apoiar os analistas no processo de planejamento e controle orçamentário e suas revisões (forecasts); 

• Apurar resultados gerenciais e conciliar com o resultado contábil; 

• Analisar custos fixos, variáveis, financeiros e tributários e identificar oportunidades para redução; 

• Interagir com as áreas de negócios para avaliar desempenhos, identificar riscos e oportunidades com 

foco em resultados e implementar melhorias de controles e de informações gerenciais; 

• Implantar indicadores de performance (KPI’s) em todas as áreas, coordenar as reuniões mensais de 

avaliação e cobrança dos desvios; 

• Apoiar a liderança da controladoria na preparação do plano de negócios de longo prazo e valuation 

das unidades. 

• Preparar relatório gerencial para o conselho consultivo; 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• Cumprir com as políticas e normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 
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4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo Superior Completo 

Superior completo e 

desejável MBA em 

Controladoria ou 

Gestão de negócios 

Experiência: 
Mínimo de 3 anos 

como analista sênior 

Até 2 anos como 

especialista em 

controladoria 

Acima de 4 anos como 

especialista em 

controladoria 

Idiomas: Inglês intermediário Inglês intermediário Inglês avançado 

Informática: 
Conhecimento 

Avançado de Excel e 

PowerPoint 

Conhecimento 

Avançado de Excel e 

PowerPoint 

Conhecimento 

Avançado de Excel e 

PowerPoint 

Competências Técnicas: 

Contabilidade 

gerencial; 

Legislação tributária; 

Planejamento e 

controle orçamentário; 

Apuração de resultados 

gerenciais; 

Gestão baseada em 

indicadores de 

performance (KPIs); 

Análise de 

lucratividade de 

produtos, clientes e 

mercados; 

Formação e análise de 

preços de venda; 

Desenvolvimento de 

relatórios e análises 

Contabilidade 

gerencial; 

Legislação tributária; 

Planejamento e 

controle orçamentário; 

Apuração de resultados 

gerenciais; 

Gestão baseada em 

indicadores de 

performance (KPIs); 

Análise de 

lucratividade de 

produtos, clientes e 

mercados; 

Formação e análise de 

preços de venda; 

Desenvolvimento de 

relatórios e análises 

Contabilidade 

gerencial; 

Legislação tributária; 

Planejamento e 

controle orçamentário; 

Apuração de resultados 

gerenciais; 

Gestão baseada em 

indicadores de 

performance (KPIs); 

Análise de 

lucratividade de 

produtos, clientes e 

mercados; 

Formação e análise de 

preços de venda; 

Desenvolvimento de 

relatórios e análises 
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gerenciais; 

Análises de custos 

fixos, variáveis e 

financeiros e 

tributários; 

Preparação de estudos 

de viabilidade 

econômica; 

Matemática financeira. 

 

gerenciais; 

Análises de custos 

fixos, variáveis e 

financeiros e 

tributários; 

Preparação de estudos 

de viabilidade 

econômica; 

Matemática financeira. 

 

gerenciais; 

Análises de custos 

fixos, variáveis e 

financeiros e 

tributários; 

Preparação de estudos 

de viabilidade 

econômica; 

Matemática financeira. 

 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 

Assertiva; 

Visão de Impacto e 

Contabilidade; 

Analise Critica; 

Visão de negócios; 

Flexibilidade; 

Comunicação 

Assertiva; 

Visão de Impacto e 

Contabilidade; 

Analise Critica; 

Visão de negócios; 

Flexibilidade;  

Comunicação 

Assertiva; 

Visão de Impacto e 

Contabilidade; 

Analise Critica; 

Visão de negócios; 

Flexibilidade;  

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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em   ___/___/___ 

Revisado por:  

 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      

 

em   ___/___/___ 
 
 

 
 
 
 

 
 




