
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Negócios 

 

Função: Levantamento dos 

requisitos para o 

desenvolvimento de sistemas 

Área: Operações 

 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor de Sistemas Área:  Operações 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente  atende a demandas de clientes para o desenvolvimento, implantação ou 

manutenção de sistemas  visando a informatização de processos: contata e  reúne-se 

com clientes, informa-se sobre suas necessidades, faz o mapeamento e otimização das 

rotinas  (requisitos) e  recomenda soluções para a execução do projeto. 

 Estabelece, em conjunto com a área de Desenvolvimento de Sistemas, as etapas do 

fluxo de trabalho, provê as informações necessárias, analisa e disponibiliza banco de 

dados, orienta sobre as expectativas de aplicação do sistema e produtos resultantes 

(relatórios, acessos, documentos, etc.) além de posicionar o cronograma de execução. 

Submete ao superior para apreciação e posterior aprovação do cliente. 

 Acompanha o desenvolvimento dos sistemas orientando, detalhando ou dirimindo 

dúvidas da equipe quanto às funcionalidades requeridas pelos clientes bem como zela 
pelo cumprimento do orçamento aprovado e cronograma de execução.  

 Acompanha os testes para aplicação do sistema observando o cumprimento dos 

objetivos definidos pelos clientes.  Apura e orienta a correção de eventuais falhas ou 

libera para apresentação aos clientes e implantação. Mantém registros sobre os 
resultados dos testes para controle e gera relatórios para acompanhamento do projeto 

para ciência dos envolvidos interna e externamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Sistemas mantém contatos com os clientes informando-se sobre 

as necessidades de informatização de rotinas, recomenda soluções para o desenvolvimento 

dos sistemas e cuida de sua implantação e orientação aos usuários. 

 

 



 
 
(cont.) 
 

 Acompanha a implantação do projeto abrangendo a configuração do sistema,  

simulações da sua aplicação  adequando o fluxo de trabalho e procedimentos para o 

uso, monitoramento do início das operações e a emissão piloto de boletos e outros 

documentos bem como sua homologação junto à rede bancária, esclarecimento de 
eventuais dúvidas dos clientes, preparação do material de treinamento e orientação 

aos usuários finais (remoto ou presencial). 

 Presta suporte técnico á área de Atendimento ou diretamente a clientes orientando-os 

na solução de problemas durante o processo de implantação ou uso regular do 

sistema. Registra a atividade e horas consumidas para efeitos contratuais ou 

faturamento, se for o caso. 

 Periodicamente mantém visitas regulares a clientes visando prospectar novos 

oportunidades de negócios ou, de acordo com cláusulas contratuais, realizar a 

atualização de versões dos sistemas já implantados, esclarecer  dúvidas, treinar  novos 

usuários, etc. Emite relatório da visita para apreciação do superior ou apresentação de 

propostas comerciais. 

 Prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

(andamento de projetos, atrasos, necessidades de recursos, etc.) para apreciação e 

controle do superior. 

 Participa de reuniões com a própria equipe e cliente atualizando informações, ajustando 

o cronograma de implantação, dirimindo dúvidas, avaliando alterações no projeto, etc. 

zelando pela qualidade e objetivos do serviço nas condições contratadas. 

 Participa de eventos (feiras, congressos, etc.) para apresentação dos produtos da 

empresa aos visitantes visando novos negócios ou utilização dos recursos dos sistemas 

para controle do número de participantes,   sorteio de prêmios e emissão de certificados 

e relatórios diversos.  

 Eventualmente atualiza a metodologia do processo de implantação dos sistemas para 

padronização das atividades abrangendo a revisão do fluxo de trabalho, envolvimento 

de outras áreas, melhorias, etc. visando a agilização e qualidade na prestação dos 

serviços. 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior. 

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Administração de Empresas, Análise de Sistemas) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Office básico 
 
Experiência  acumulada:   
De  3 a 5 anos 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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