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1. Identificação 

 

Cargo: Analista Comercial  

Diretoria: Comercial  Área: Pneus 

Unidade: Todas 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Gerar e analisar relatórios de indicadores para acompanhamento da gestão (PMV, PDD, margem, 

produto, slow moving) quanto ao desempenho das equipes comerciais;  

• Participar de decisões estratégicas comerciais junto ao Gerente regional; 

• Apoiar o gerente, frente as demandas de gestão: Pesquisa de clima, acompanhamento de performance 

e apontamos necessários; 

• Multiplicador de informações que provém de outras áreas para a sua unidade;  

• Analisar e estruturar um plano de ação frente aos relatórios de inadimplência, controlar a efetividade 

do mesmo e passar os devidos retornos aos envolvidos. Buscando melhorias efetivas sobre os 

determinados índices; 

• Fazer a mediação entre a área comercial e as demais áreas envolvidas no processo de venda; 

• Acompanhar e instruir o cadastramento dos clientes junto ao sistema, prestando o suporte necessário 

até a conclusão da venda; 

• Acompanhar as entregas junto aos clientes, verificando a previsão de entrega, rastreando as notas 

fiscais junto às transportadoras, bem como fazendo a programação de entregas pontuais, de acordo 
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com o que foi acordado entre vendedor e cliente; 

• Fazer a solicitação de transferência de mercadoria de um Centro de Distribuição para outro, 

viabilizando a complementação dos estoques, objetivando a efetivação dos pedidos de compra; 

• Solicitar a emissão de notas fiscais venda ordem, industrialização e triangular, via e-mail; 

• Divulgar o resultado das vendas diárias, passando o status para toda equipe;  

• Redigir as cartas de entrega das mercadorias, encaminhando aos vendedores, para que eles tomem as 

medidas necessárias; 

• Fazer eventualmente cartas de correção de notas fiscais quando necessário; 

• Monitorar as oportunidades de vendas em aberto garantindo a finalização das mesmas; 

• Fazer a transferência de estoques para poder realizar o faturamento; 

• Implantar junto ao sistema integrado de gestão, os pedidos atendendo à solicitação dos representantes; 

• Realizar integração com os novos colaboradores; 

• 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 

Cursando pós-graduação 

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: 
Conhecimentos 

avançado do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

avançado do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

avançado do Pacote 

Office 
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Competências Técnicas: 
Domínio em salesforce 

e BI 

Domínio em 

salesforce e BI 

Domínio em salesforce e 

BI 

Competências 

Comportamentais:  

Visão sistêmica 

Capacidade de síntese 

Análise Crítica 

Proatividade 

Relacionamento 

interpessoal 

Atenção distribuída 

Criatividade 

Agilidade 

Visão sistêmica 

Capacidade de 

síntese; 

Análise Crítica 

Proatividade 

Relacionamento 

interpessoal 

Atenção distribuída 

Criatividade 

Agilidade 

Visão sistêmica 

Capacidade de síntese 

Análise Crítica 

Proatividade 

Relacionamento 

interpessoal 

Atenção distribuída 

Criatividade 

Agilidade 

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 

 

Aprovações 
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