
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista Importação 
 

Função: Ativar e controlar 
processos de importação 

Área: Logística 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente cuida do processo de importação de matérias-primas e outros produtos 

destinados aos projetos de radiocomunicação da empresa. Acompanha as necessidades 
de importação mediante solicitações das áreas, contata e negocia com fornecedores do 

exterior as condições de preço , prazo de entrega e formas de embarque, analisa e 

providencia a documentação necessária para o despachante aduaneiro e busca 
aprovação para efetivar a compra.  

 
 Contrata o câmbio para pagamento da importação. Contata bancos, orça taxas, negocia 

as melhores condições e providencia a emissão dos respectivos contratos colhendo 

assinaturas  e distribuindo as vias para pagamento e controles internos.  
 

 Contata os fornecedores confirmando os pedidos (“purchase order”) e acompanha o 

recebimento monitorando o embarque, transporte e chegada dos produtos na Empresa. 

Calcula e emite as previsões de despesas da importação, reúne e encaminha toda a 
documentação do processo à área financeira,  para controle. 

 

 Contata com as empresas transportadoras para cotação de valores de frete, busca 

aprovação, programa a retirada e acompanha a entrega da mercadoria no destino final 
(clientes ou Almoxarifado) informando o requisitante da conclusão do processo. Reúne 

a documentação para apuração e recolhimento dos impostos e contabilização. 

 

 Mantém-se informado sobre novas práticas de comercio exterior, ofertas de serviços 

aduaneiros, legislação pertinente, etc. através da leitura de publicações especializadas, 

pesquisas na Internet, acesso a bibliografia específica, contatos e apresentações 

presenciais ou virtuais,  etc. 
 

 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Logística  processa a compra, importação e nacionalização de 

produtos e matérias-primas diversas destinados aos projetos da empresa bem como cuida de 

todo o trâmite alfandegário e operacional decorrente, incluindo fechamento de câmbio, 

emissão de documentos, observação das obrigações legais, etc. 

. 



 
(cont.) 

 
 

 Periodicamente prepara relatórios e planilhas de importação  sobre a movimentação da 

área informando o cronograma de pagamentos e recebimentos, modalidade,  volume 
processado, etc. para conhecimento do superior, das áreas envolvidas e contabilização. 

Cuida da organização do arquivo da área. 
 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Adm. Empresas com extensão em COMEX) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                            Inglês intermediário para leitura e conversação básica 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


