
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Analista de Desempenho (BIs) 
 

Função: Apuração e avaliação 
de indicadores de 

desempenho da empresa 

Área: Projetos 
 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Diretor de Projetos 
 

Área: Projetos 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente gera relatórios e quadros demonstrativos para análise do desempenho da 

empresa: acessa o sistema (Multimed, Financ e Pixeon), colhe os resultados de acordo 
com as diretrizes que definem os indicadores e lança em planilha para apurar variações 

e tendências e posterior providencias por todas as áreas. 
 

 Dá suporte aos gestores das áreas para avaliação dos resultados bem como compartilha 

medidas de ação. Pode consulta-los, também, para a conceituação e elaboração de 

novos indicadores bem como desenvolve treinamentos para melhor compreensão dos 
mesmos incluindo a elaboração de instruções para cálculo dos indicadores. 

 

 Mantém-se informado sobre as tendências do mercado na sua área de atuação: 

pesquisa novidades na Internet, participa de treinamentos, acessa bibliografia 
específica, etc. colhendo informações para aprimorar os indicadores e práticas 

utilizadas. Apresenta os dados para apreciação do superior. 

 

 Periodicamente encaminha os indicadores a todos os gestores para sua avaliação. 

Destaca pontos com inconsistência ou desvios significativos em relação aos padrões 

estabelecidos e cobra retorno das justificativas ou providencias a serem tomadas. 

Submete as respostas ao superior, para avaliação. 
 

 
 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos gera relatórios e quadros demonstrativos diversos com 
dados dos negócios e serviços prestados pela empresa para análises sobre seu desempenho e 

posterior providencias por todas as áreas. 
  
 



(cont.) 

 

 Eventualmente busca recursos com a área de TI para a implantação de novos 

indicadores verificando a disponibilidade dos dados e sua viabilização para a definição 

dos mesmos: levanta os objetivos e dados necessários, avalia os algoritmos para a 
fixação dos indicadores e realiza os testes necessários para sua aplicação. Apresenta os 

resultados finais ao superior, para decisão. 
 

 Participa de reuniões de apresentação dos indicadores apurados, sugere correções ou 

colhe informações para uma melhor adequação dos dados. 

 

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

 

 

 

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso nível Superior completo (Administração, Matemática ou Engenharia) 
 

Habilidades técnicas:  Office intermediário 

 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Empatia 

 Entusiasmo 

 Espírito crítico 

 Método no trabalho 

 Utilização raciocínio lógico e/ou estratégico 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/12/2017 
 

 



 


