
A BorgWarner é líder mundial em soluções tecnológicas limpas 
e eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos. 

 
 

Analista de Custos Sênior 
 
Sumário do Cargo:  
 

Suportar a unidade de Piracicaba na preparação da elaboração do 
budget/fechamento (orçamento) e acompanhar as variações solicitando aos 
gestores as justificativas. Realizar os inventários cíclicos e anuais dos estoques 
para assegurar a exatidão e controle dos estoques. 
 

Principais Papéis & Responsabilidades:  
 

 Executar fechamento de custo; 
 Determinar as taxas de absorção de custos padrões e reais controlando as 

variáveis de custos e despesas entre planejado e real, com objetivo de dar 
suporte na elaboração dos indicadores de desempenho da companhia; 

  Analisar os custos dos componentes consumidos em cada ordem de 
produção orientando os demais colaboradores das unidades produtivas para 
assegurar a exatidão e controle dos custos; 

 Realizar o cálculo dos custos standard/ real dos produtos bem como o 
controle da evolução dos mesmos para o apoio à tomada de decisões; 

 Elaborar procedimentos destinados à implementação do orçamento, com o 
objetivo de orientar os responsáveis de departamentos na preparação do 
plano orçamentário de sua área; 

 Preparar relatórios gerenciais para suportar as decisões da Diretoria, 
demonstrando as variações do realizado em relação ao orçado para que se 
possam corrigir os desvios. 

 
 Formação & Experiência:  

 
Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia. 
Mínimo de 05 anos de experiência em Custos / Controladoria co conhecimento 
em finanças, SOX ; 
Experiência em ERP  SAP,  módulos CO e  CO-PA.  
Capacidade de se adaptar a novas funções e ambientes, determinação para 
mudar métodos de trabalho e visão de planejamento futuro; 
Habilidades para resolução de problemas  
Fortes habilidades de análise de risco; 
Conhecimento no sistema Hyperion 
Habilidade: Inglês avançado/fluente 
Desejável conhecimento em Tesouraria, Cobrança e reconciliações 
Intercompany. 
Conhecimento avançado nos aplicativos do Pacote Office 
 

Os interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar o CV no e-
mail efarias@borgwarner.com com o assunto: Analista de Custos Sênior. 

mailto:efarias@borgwarner.com

