
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Faturamento 

 

Função: Supervisão da 

análise de contas e do 

faturamento 

Área:  Faturamento 

 

Revisão: 0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro Área:  Finanças 
 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a análise das contas médicas referentes a 

realização de procedimentos (exames clínicos, de imagem e outros) conveniados 

zelando pela estrita observância dos termos contratuais assinados entre a empresa e 

Operadoras evitando-se sua devolução ou glosa e o consequente não faturamento dos 
serviços prestados. 

 

 

 Acompanha as inconsistências na emissão das Guias de Atendimento que possam 

dificultar a aceitação dos documentos pelas Operadoras e consequente glosa ou atraso 

em pagamentos, visando a agilidade na rotina da área. Detecta as causas e origens dos 

problemas e orienta a equipe no procedimento correto. 
 

 Cuida do relacionamento comercial da empresa com clientes abrangendo a renovação 

contratual, revisão de preços e prestação de serviços bem como mantém-se atento à 
expansão dos negócios fazendo  prospecções e avaliando tendências do mercado, 

elaborando propostas comerciais, analisando a concorrência, etc. visando atender às 
expectativas de crescimento para o período. Subsidia a Diretoria com informações para 

a tomada de decisão. 

 

 

 

 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro distribui, orienta e supervisiona a análise e 

faturamento das contas médicas junto aos Convênios credenciados bem como incumbe-se do 

relacionamento comercial na prospecção de novos clientes, elaboração e renovação de 

propostas comerciais. 

Supervisiona até 15 pessoas entre Analistas de Contas, Assistentes Comerciais e Auxiliares de 

Faturamento. 



 Periodicamente distribui, orienta e supervisiona o faturamento dos serviços prestados 

junto aos Convênios Médicos abrangendo a preparação dos relatórios detalhando a 
contas a serem pagas, emissão das Notas Fiscais, validação sistêmica dos dados, 

formação dos lotes de documentos e remessa às Operadoras. Resume o movimento do 
período emitindo relatórios, quadros e mapas demonstrativos sobre o volume do 

faturamento, posição por Convênio, prazos de pagamento, etc., para controle do 

superior. 
 
 

 Zela pela manutenção ou melhoria dos níveis de produtividade e qualidade dos serviços 

da área, treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal 

(seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina 
na área. Controla a reposição de materiais utilizados na área orientando e autorizando 

solicitações ao Almoxarifado. 
 

 Eventualmente reúne-se com Gestores de outras áreas para tratar de assuntos 

inerentes ao atendimento de pacientes em função de novas condições contratuais, 

volume de glosas ou inconsistências no preenchimento de guias médicas que resultam 

em atrasos ou inviabilidade de pagamento com o consequente prejuízo no bom 

andamento dos trabalhos. 

 Participa de reuniões para decidir sobre a abertura de novas unidades, especialidades a 

serem disponibilizadas, valores contratuais, etc. prestando informações decorrentes das 

prospecções de mercado, avaliação da concorrência, postura de Operadoras, etc. 

zelando pela qualidade e segurança das informações para viabilizar a expansão dos 

negócios da empresa. Realiza estudos para viabilizar novos procedimentos comparando 

os custos previstos com os valores contratuais a serem pagos, para decisão superior. 

 Supervisiona até 15 pessoas entre Analistas de Contas, Assistentes Comerciais e 

Auxiliares de Faturamento. 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Economia, Contabilidade, Marketing) 
 
 

Habilidades técnicas:  Cursos intensivos de qualificação ou reciclagem na área 

                              Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 



 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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