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1. Identificação 
 

Cargo: Analista de E-commerce  

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SC 

Unidade: Itajaí  

 
 

2. Sumário  
 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de E-commerce, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Fazer a gestão dos pedidos através sistemas disponíveis para cada um dos anunciantes; 

 Inserir os pedidos extraídos do Marketplace via sistema integrado de gestão; 

  Baixar relatório de pedidos já faturados, com o objetivo de atualizar o status dos pedidos faturados; 

 Alimentar os portais com informações do andamento dos pedidos; 

  Responder e-mail de solicitações de dúvidas recebidas pelo serviço de atendimento ao cliente, 

referentes aos pedidos; 

 Conferencia de pedidos pagos por boleto; 

 Fazer a conciliação de todas as notas fiscais de cada período dos marketplaces, encaminhado para o 

setor financeiro.  

 Fazer a análise dos pedidos das lojas virtuais; 

 Fazer as adequações necessárias no que diz respeito aos pedidos, 

 Fazer a atualização das lojas, observando os respectivos fluxos; 

 Fazer a inserção de pedidos, observando a disponibilidade de estoque; 

 Ajudar ao atendimento ao cliente na resolução de possíveis dúvidas; 

 Fazer as devoluções, observando as correções quanto à medida dos pneus, para que atenda às 

necessidades de cada cliente; 
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 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do Pacote 
Office 

Conhecimento 
Intermediário do Pacote 
Office 

Conhecimento Avançado 
do Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

em ERP – Protheus; 

Noções básica de  

e-commerce; 

Conhecimento 

intermediário em ERP – 

Protheus; 

Noções básica de  

e-commerce; 

Conhecimento avançado 

em ERP – Protheus; 

Noções básica de  

e-commerce; 
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Competências Comportamentais:  

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Atenção concentrada 
Capacidade de síntese 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Atenção concentrada 
Capacidade e síntese 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Atenção concentrada 
Capacidade e síntese 

Competências Organizacionais  

Comunicação Assertiva 
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação Assertiva 
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação Assertiva 
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 
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