
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Gestão 
 

Função: Gerenciar a 
avaliação e desenvolvimento 

de indicadores de 

desempenho e processos 
internos 

Área: Gestão 
 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Diretor Presidente 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

  Diariamente planeja, coordena e supervisiona a avaliação dos principais 

resultados e indicadores (BIs) com impactos nos resultados da organização, 

nos segmentos administrativo, industrial e comercial visando a avaliação dos 

indicadores dentro e fora das metas eleitas, maiores impactos dos mesmos nos 

resultados, reincidências e tendências no mês e no ano. Acompanha e 

influencia as análises de estratificação e gestão dos resultados e seus planos 

de ação e monitora o status dos planos de ação e suas efetividades. Mantém 

interface com todos os gestores em apoio à equipe de diretores nas reuniões 

de resultados. 

  Apoia e treina equipes no suporte às medidas, análises e tratativas de 

indicadores de gestão de resultados aplicando a metodologia de gestão da 

empresa. Contempla a aplicação de treinamento conceitual e prático das 

análises de resultados nos modelos e sistemática padrão estabelecidos a todos 

gestores e equipe de gestores da organização com base na demanda (maiores 

impactos), ou programas de treinamentos pré-estabelecido. 

  Apoia e configura o Sistema de Gestão de Resultados através da realização de 

manutenção, criação e exclusão de indicadores de resultados no software de 

gestão da empresa, bem como de relatórios analíticos para suporte e apoio a 

todas as áreas da organização. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Presidente planeja, coordena e supervisiona a avaliação, revisão e 

desenvolvimento dos processos internos da empresa visando sua otimização, redução de 

custos e melhor produtividade bem como acompanha o desempenho da empresa através de 

BIs (indicadores) sugerindo revisões ou aperfeiçoamentos para uma melhor apuração de dados 

e avaliação da Diretoria. 

Supervisiona 1 Coordenador e até 5 Analistas. 

 



 

(cont.) 

   Planeja, coordena e supervisiona o mapeamento de atividades, áreas, 

departamentos e rotinas da empresa a favor de sua otimização, melhores 

resultados, sistematização e formalização através do redesenho de processos e 

suporte aos gestores responsáveis nas análises de interfaces e impactos, bem 

como das novas medidas de resultados. 

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

inovação dos sistemas da área 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.  

 Orienta e acompanha a organização e disciplina na área visando seu bom 

desempenho e contribuição para os resultados da empresa, treina os 
subordinados e participa, com o superior, no processo de movimentação de 

pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões). 

 

   Periodicamente presta assessoria às Diretorias apoiando a formatação e 

aplicação dos índices de desempenho nas reuniões de resultados e gestão de 

projetos da empresa, intermediação de rotinas entre diretores e equipe de 

gestores, etc. 

  Assessora a execução do orçamento da empresa mapeando e estabelecendo 

cronograma, fluxo orçamentário, premissas orçamentárias e modelos padrões 

de relatórios orçamentários. Dá suporte nas reuniões e validações de valores 

orçamentários e suas importações para composição de metas de indicadores 

de performance.  

  Mensalmente gerencia os portfólios dos projetos da empresa compreendendo a 

formalização e monitoramento do status e resultados dos projetos aplicando 

documentação padrão e sistemática de gestão.  

  Anualmente assessora Workshops de Gestores apoiando e desenvolvendo 

temática, fornecedores e atividades do corpo de liderança da organização a 

favor a valorização da cultura de gestão de resultados da empresa.  

 Supervisiona 1 Coordenador e até 5 Analistas. 

 

 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) 

 
 
 



 
 

Conhecimentos Específicos 
 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico  

Auditor Líder, ISO 9001, ISO 22000.  

 

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:   Acima de 10  anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS:  
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de supervisão 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal  

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/05/2017 
 

 

 


