
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista Customer Service 
 

Função: Administrar a 
carteira de pedidos das 

unidades de fabris de leite 

garantindo as entregas e nível 
de serviço nos clientes 

Área: Vendas 
 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente Nacional de Vendas 

 

Área: Vendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente administra a carteira de pedidos das unidades fabris de leite 

identificando os pedidos liberados pelo financeiro para faturamento imediato e 
realizando a formação das rotas de entrega garantindo a entrega aos clientes 

dentro do prazo negociado pela equipe comercial 

 
 

 Mantém-se informado sobre o plano de produção das unidades fabris e sobre o 

estoque disponível por produto para formação das cargas. Alinha com os 

responsáveis pela produção possíveis alterações do plano de produção de acordo 

com a demanda de vendas da carteira de pedidos. 

 

 Monitora os pedidos para liberados ou que não formam cargas para determinada 

região sinalizando as representantes responsáveis para devidas ações de liberação 

dos pedidos, ou complemento de carga ou cancelamento dos pedidos. 

 

 Acompanha a efetiva entrega dos pedidos enviados pela logística, monitora e trata 

as ocorrências ocorridas junto a equipe comercial. 

 Mantém-se informado sobre o mercado em que atua através de pesquisas, 

contatos, leitura especializada, acessos à Internet, etc. e atualiza o superior para 

eventuais providencias. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Nacional de Vendas administra a carteira de pedidos das unidades 

fabris de leite enviando para a logística diariamente a programação com as rotas fechadas de 

acordo com a disponibilidade de produtos e previsão de produção 

 

 

 



(Cont.) 

 

 

 Orienta a equipe comercial com as previsões de datas de entrega dos pedidos 
enviando diariamente a programação das rotas enviadas para logística. Orienta 

também as datas que devem ser negociadas as entregas dos novos pedidos de 
acordo com o plano de produção e disponibilidade de estoque 

 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da 

área para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas da 
empresa expondo resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, 

elaboração do budget, etc. visando atingir melhores resultados no seu campo de 
atuação. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
  
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior Incompleto (Administração, Marketing) 

 
Conhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office intermediário/avançado ERP Protheus 

  

  

  

  
 
 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 
 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/05/2017 

 



 


