
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Processos 
 

Função: Racionalizar ou 
desenvolver novos processos 

da empresa 

Área: Gestão 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Gestão 
 

Área: Gestão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente monitora os processos da empresa (administrativos, produtivos e outros) 

visando sua otimização quanto à produtividade, redução de custo, melhoria da 

qualidade, etc.: analisa fluxogramas, cronometra etapas do sistema, verifica condições 

do trabalho, distribuição da mão-de-obra, uso de embalagens e outros fatores que 

possam impactar o processo produtivo.  

 Cria instruções de trabalho detalhando todas as etapas visando sua reformulação, 

padronização ou implantação, incluindo normas, procedimentos, registros, formulários e 

documentos idealizados para a eficácia do processo. Coleta informações, realiza 

pesquisas, visita fornecedores, esboça e discute detalhes do projeto com os Gestores 

das áreas envolvidas até sua conclusão, viabilização, testes e efetiva implementação. 

 Cuida da implantação do processo elaborando materiais para orientação e treinamento 

dos usuários além de acompanhar as operações iniciais para assegurar o cumprimento 

da metodologia e objetivos traçados. Procede a eventuais correções, se necessário, e 

mantém os devidos registros do trabalho realizado, para controle. 

 Desenvolve os indicadores do processo implantado listando ou formulando os registros 

e itens de controle e de verificação para avaliação do desempenho do mesmo e apurar 

resultados e estatísticas que demonstrem a eficácia do sistema. 

 Acompanha as atividades desenvolvidas por Consultorias contratadas para atuar no 

desenvolvimento pontual de novos processos provendo-os com informações, avaliando 

e criticando o material entregue, sugerindo alterações, etc. até a validação e 

implantação do projeto. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Gestão monitora os processos da empresa visando otimizá-los 

para efeitos de produtividade, custo e qualidade. 

 

 



 

 

(cont.) 

 Mantém-se informado sobre novas tecnologias para avaliação, reformulação ou 

inovação de processos visando sua adequação aos sistemas da empresa: pesquisa 

bibliografia especializada, participa de Feiras e Exposições, visita fornecedores, etc. 

coletando informações técnicas e financeiras para viabilizar sua aquisição. Emite seu 

parecer e encaminha ao superior, para decisão. 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos para avaliação do 

desempenho da área e projetos futuros, para apreciação e controle do superior ou 

apresentações em reuniões anuais. 

 Participa no levantamento e formatação gráfica dos Indicadores de Desempenho da 

empresa para apresentação periódica aos Gestores durante “workshops” de resultados: 

auxilia na coleta de dados, confecção de “slides”, reprodução e distribuição de 

materiais, etc. 

 Eventualmente faz auditorias dos processos reformulados ou implantados nas várias 

áreas para atestar sua eficácia e utilização dentro dos padrões e objetivos 

estabelecidos. Presta as devidas orientações, se necessário, e mantém atualizados os 

registros de acompanhamento, para controle. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 
Escolaridade:   
 
 
Treinamentos:   
 
 
Experiência  acumulada:  
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
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