
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Desempenho 
 

Função: Atualizar e/ou 
analisar os resultados da 

empresa para controle. 

Área: Gestão 
 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de Gestão 

 

Área: Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa o sistema informatizado da empresa (SADIG) e verifica o “input” e 

processamento dos dados referentes aos resultados da empresa (faturamento, contas a 
pagar e a receber, níveis de estoque, etc.) avaliando a consistência das informações e 

sua disponibilidade para a emissão de relatórios e planilhas de análise. Notifica os 
usuários sobre eventuais problemas no acesso e solicita sua correção ou recarga dos 

dados. 

 
 Analisa os dados fornecidos pelos usuários comparando-os com as projeções registradas 

no Orçamento da empresa ou dados históricos (períodos anteriores), apura ou solicita 

explicações para eventuais divergências e encaminha aos superiores, para apreciação. 

 

 Acompanha o desempenho dos Planos de Ação estabelecidos para as áreas e Unidades 

da empresa decorrentes de reuniões e apresentações periódicas, novos projetos ou 

orientações de Consultorias contratadas, apura eventuais divergências, colhe 

explicações e prepara relatórios sobre a ação, para controle dos superiores. 

 

 Dá suporte às demais áreas e Unidades da empresa na elaboração de indicadores para 

avaliação de resultados e desempenho da atividade: levanta as fontes das informações, 

desenvolve as fórmulas, formas de medição dos indicadores e relatórios decorrentes, 
insere no sistema, testa sua funcionalidade, orienta os usuários na sua utilização e 

libera para aplicação, acompanhando os primeiros resultados para sua validação e 
utilização plena. Cria a identificação dos usuários para acesso ao sistema. 

 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente de Gestão acompanha, atualiza e analisa os resultados da empresa 

através de indicadores de desempenho (BIs) para controle e apreciação da Diretoria. 

 



 

 

(cont.) 

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

inovação do sistema de gestão 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 recebe, analisa, critica e orienta a formatação de informações para 

apresentações junto à Diretoria e Gestores dos resultados da empresa no período: 

avalia a consistência dos dados recebidos, auxilia os usuários na elaboração de mapas, 

gráficos e quadros demonstrativos e participa na apresentação dando o suporte 

necessário. 

 Participa de reuniões para avaliar o andamento de novos projetos e sua implantação 

junto aos gestores e equipes responsáveis e/ou com consultorias contratadas, zelando 

pela manutenção dos prazos estabelecidos e alcance dos objetivos traçados. Prepara 

atas das reuniões para controle ou ciência dos superiores. 

 Prepara ou orienta a formatação de mapas e quadros demonstrativos diversos para 

avaliação do desempenho da área e projetos futuros, para apreciação e controle do 

superior ou apresentações em reuniões de resultados. 

 Anualmente dá suporte na elaboração do Orçamento da empresa para o próximo 

período auxiliando na implantação ou reformulação de indicadores de desempenho, 

fornecimento de informações, revisão no “layout” de relatórios e planilhas, etc. 

objetivando a melhoria do processo de controle e informação. 
 

 Eventualmente promove treinamentos para reciclagem das equipes e sua capacitação 

no uso das ferramentas de gestão adotadas pela empresa (PDCA, PPT e outros) para 
acompanhamento dos resultados. 

 

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



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:  
 

Escolaridade: Curso Superior completo (Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Processos, Engenharia Química) 

 
onhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico Conhecimento de Black Belt, Master Black 
Belt. 

 

Experiência com softwares de mapeamento e 
gerenciamento de Processos e Projetos, tais 

como Bizage, Project, Proj, BPMs.  
 

Idioma básico (inglês) 
 

Conhecimento em metodologias de Qualidade, 

tais como AsIs, Ishikawa, Pareto, PDCA, SDCA, 
5Ss, 6 Sigmas, Boas Práticas, Indicadores de 

Performance, etc.  

 

 

  

  
 
 
 
 

Experiência  acumulada:   De 3 A 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS:  
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal  

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/05/17 
 

 

 


