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1. Identificação 
 

Cargo: Gerente de E-commerce  

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo  

 

 

2. Sumário  
 

• Responder pelo gerenciamento 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 da equipe, delegando e distribuindo as tarefas a serem executadas pela equipe de 

trabalho, esclarecendo dúvidas sempre que necessário; 

• Gerenciar toda negociação que esteja relacionada à remarcação de preços; 

• Gerenciar as atividades relacionadas as questões tributárias e principalmente a que rege a lei das E- 

commerce; 

• Participar da elaboração orçamentária, fazendo às revisões necessárias no tocante as questões 

financeiras; 

• Fazer o gerenciamento da emissão das taxas de boletos; 

• Fazer o gerenciamento de toda movimentação de tendências e principais cenários da área de E- 

commerce, avaliando seus impactos para o negócio da empresa;  

• Gerenciar e controlar os pedidos recebidos, acompanhando o andamento a ser faturado; 

• Gerenciar e controlar as inconsistências existentes de forma a reduzir o número delas; 

• Solicitar levantamentos relacionados as inconsistências, observando se o problema é de estoque, 

integração, avarias ou extravio; 

• Gerenciar as liberações de sistema dos créditos de pedido; 
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• Gerenciar e acompanhar os estoques de produtos comercializados nas diversas plataformas; 

• Propor melhorias de sistema via as integrações, bem como melhorias de processo; 

• Gerenciar o ranking de devoluções, com o objetivo de melhorar a margem e a reposição; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer 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 completo 
Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

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

Idiomas: 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Intermediário do 

Pacote Office 

Intermediário do 

Pacote Office 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Domínio em E-

commerce 

Conhecimento 

avançado de mídias 

digitais 

Conhecimento 

avançado em SEO 

Conhecimento 

avançado em analytics 

e demais métricas de 

conversão 

Conhecimento 

tributário 

Conhecimento em 

Domínio em E-

commerce 

Conhecimento 

avançado de mídias 

digitais 

Conhecimento 

avançado em SEO 

Conhecimento 

avançado em analytics 

e demais métricas de 

conversão 

Conhecimento 

tributário 

Conhecimento em 

Domínio em E-

commerce 

Conhecimento 

avançado de mídias 

digitais 

Conhecimento 

avançado em SEO 

Conhecimento 

avançado em analytics 

e demais métricas de 

conversão 

Conhecimento 

tributário 

Conhecimento em 



 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 3 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

3 

internet e funil de 

vendas 

internet e funil de 

vendas 

internet e funil de 

vendas 

Competências Comportamentais:  

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultado 

Criatividade e 

Inovação 

Delegação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultado 

Criatividade e 

Inovação 

Delegação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultado 

Criatividade e 

Inovação 

Delegação 

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 
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