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1. Identificação 
 

Cargo: Especialista de BI 

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela na análise das atividades desenvolvidas na área de e-commerce - BI, de maneira a 

cumprir com os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Analisar a base de dados com o objetivo de extrair uma visão de desempenho, auxiliando na tomada 

de decisão e ações, gerando visibilidade para ação a ser tomada; 

  Prestar informações pertinentes ao negócio de cada cliente interno, ajudando nas frentes que forem 

necessárias, sempre deixando claro a visibilidade e a ação indicada;  

 Orientar os clientes internos quanto à utilização das ferramentas de manipulação de dados; 

 Interagir com todas as áreas do e-commerce, otimizando os KPI’s integrados. 

 Participar como usuário das novas tecnologias, de forma a extrair delas o máximo possível para a 

otimização dos KPI’s; 

 Manter atualizada a tabela Price de valores, para utilizar quando necessária; 

 Gerenciar aos níveis de acesso de modo a garantir maior segurança a informação; 

 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. 
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4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Avançado do Pacote 
Office/Excel 

Conhecimento 
Avançado do Pacote 
Office/Excel 

Conhecimento 
Avançado do Pacote 
Office/Excel 

Competências Técnicas: 
Domínio das 

ferramentas de BI; 

Domínio das 

ferramentas de BI; 

Domínio das 

ferramentas de BI; 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada; 
Analise crítica; 
Visão sistêmica; 
Capacidade de análise 
e síntese; 
Visão de Impacto e 
Casualidade  
 

Atenção Concentrada; 
Analise crítica; 
Visão sistêmica; 
Capacidade de análise 
e síntese; 
Visão de Impacto e 
Casualidade 

Atenção Concentrada; 
Analise crítica; 
Visão sistêmica; 
Capacidade de análise 
e síntese; 
Visão de Impacto e 
Casualidade 

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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