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1. Identificação 
 

Cargo: Analista de E-commerce - Comercial 

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área administrativa e comercial, de maneira a 
cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Gestão das categorias, produtos e campanhas dos Marketplaces; 

 Análise de vendas, margem, preço, concorrência, e canais de marketing das categorias; 

 Relação com os parceiros para definição de mix de produtos e ações promocionais; 

 Prospectar e manter parcerias comerciais que tenham afinidade com o negócio e tragam maior receita e 

exposição das marcas próprias; 

 Prospectar prestadores de serviços automotivos, para a disponibilização dos seus serviços no site próprio e 

fazer o acompanhamento da qualidade dos mesmos;  

 Gestão do Marketplace próprio, com definição de metas por parceiro e acompanhamento de desempenho; 

 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 
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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 
Intermediário do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento 

intermediário em 

marketplace; 

Conhecimento básico 

estrutura de 

negociação (Margem, 

cálculo de comissão, 

etc). 

Conhecimento 

intermediário em 

marketplace; 

Conhecimento básico 

estrutura de 

negociação (Margem, 

cálculo de comissão, 

etc). 

Domínio em marketplace; 

Conhecimento avançado 

em estrutura de negociação 

(Margem, cálculo de 

comissão, etc). 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Negociação 
Relacionamento 
interpessoal 
Dinamismo 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Negociação 
Relacionamento 
interpessoal 
Dinamismo 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Negociação 
Relacionamento 
interpessoal 
Dinamismo 

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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Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 
em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 
em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 
em   ___/___/___ 

 
 
 

 
 


